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دیباچه
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گوش می رسلد که: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بود که ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد کله خیال 
کننلد کله حاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد ملی خواهیم چه کنیلم. پیروزی 

ما برای اداره مسلجد اسلت.«1 
در تملام ایلن سلال ها، فعالیلت های شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادها و سلازمان 
هلای متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریت 
مسلجد و تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و 
فراملوش شلده بلود که در آسلتانه چهل سلالگی انقالب اسلالمی و عطف بله فرمایش 
املام عزیلز کله پیلروزی ملا بلرای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های 
خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 

59/4/20 : 1
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عنلوان »مرکلز و مرجلع مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1« محسلوب 
می شلود، در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتی تجمیع و تدویلن نموده و به 
محضلر صاحلب نظران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 

مادی و معنوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1 : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2 : رهبرمعظم انقالب 1390/7/19
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  سخن مرکز
مسلجد بعنلوان کانلون تجملع مسللمین بوده کله اولین آن در اسلالم بدسلت مبارك 
رسلول خلدا بنلا گردیلد تلا محللی جهلت ادای فرایلض الهلی و مرکلز تجملع 

باشد. مسللمین 
مسلجد مکانلی مقلدس بعنلوان محلور و کانلون در هلر شلهر و محلله اسلت کله باید 

حریلم و شلرایط خلاص خلود را داشلته و بعنلوان نملادی مقلدس تجللی نماید.
بلا توجله بله اهمیلت بنلای مسلجد، رعایلت معیارهلای اصللی در طراحلی و سلاخت 
مسلجد ضلروری و از وظایلف متولیلان امر می باشلد، اطالع از سلابقه زمیلن اختصاص 
داده شلده بله ملکان مسلجد از جهلت مالکیت زمین، سلند و وقفنامه الزامی اسلت 1تا 
بلر اسلاس شلرایط تعیین شلده در وقلف نامه عملل شلود. از آنجائیکه رعایت مسلائل 
فقهلی حاکلم بلر مسلجد، نسلبت بله سلایر ملوارد، ارجحیلت دارد للذا بایلد تماملی 

تصمیملات و فعالیلت هلا بلر اسلاس موازیلن فقهی صلورت پذیرد:

1. سوال 374 کتاب) استفتائات باب وقف- رهبر معظم انقالب اسالمی( صفحه 160
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 تخریب، توسعه، بازسازی و نوسازی مسجد باید طبق فتاوی مراجع تقلید و  «
نظر کارشناسان فنی صورت پذیرد. 1

 در صورت تخریب مسجد، واجب است مکان شبستان قبلی بعنوان بخشی  «
الینفک از مسجد جدید االحداث قرارگیرد.

 مکان یابی مساجد جدید باید بر اساس نیاز جمعیتی و با رعایت فاصله مکانی  «
مناسب بین مساجد عمل شود.

1. فتوا در پیوست شماره )1( آورده شده است.

ان
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ن 
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می
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  مقدمه
حملد و سلپاس فلراوان بله پیشلگاه حضلرت بلاری تعاللی که توفیقلی عنایلت کرد تا 
در خصلوص مسلجد سلازی، دسلتور العملی حاوی ضوابلط طراحی مسلجد تهیه و در 

اختیلار عالقمنلدان به سلاخت مسلجد قلرار گیرد.
مسلجد در دیلن مقدس اسلالم جایگاهی بس رفیع و بسلیار معنوی وخلاص دارد؛ اگر 
چله افلول قلدرت سیاسلی جهلان اسلالم پلس از آن که حاکمیت سیاسلی در دسلت 
افلراد نلا اهلل و فرصلت طللب قلرار گرفلت نقلش مسلاجد را در سرنوشلت اجتماعی 
- سیاسلی و معنلوی ملردم کلم رنلگ جللوه داد ، وللی بلا حاکمیلت نظلام مقلدس 
جمهلوری اسلالمی امیلد آن میلرود که مسلاجد جایگاه ویژه خلود را پلس از قرنها باز 

یابنلد تلا مجلد وعظملت معنلوی وحقیقلی جهان اسلالم بلار دیگر احیلا گردد .
متاسلفانه در سلالهای اخیلر، برخلی از مهندسلین طلراح و معماران به بهانله نوگرایی، 
و در اثلر علدم آشلنائی بلا فللرهنگ و معملاری اسلالمی - ایرانلی به تقلید از  سلبک 
هلای معملاری در غلرب پرداختله و بلا بکارگیلری نظریلات معملاران غربی بله خیال 
خلود خواسلته اند آن ضوابلط را با ویژگیهای معماری اسلالمی - ایرانلی درهم آمیزند 
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و بناهلای جدیلدی بوجلود آورنلد . مسللماَ ایلن کار جلز خطلر آفرینی بلرای معماری 
مسلجد نتیجه دیگلری در بر نلدارد .

الزمله ادغلام ویژگیهلای گوناگلون دو فرهنگ، آشلنائی و تسللط کامل بله ویژگیهای 
فرهنگلی طرفیلن اسلت بنابرایلن هویلت چنیلن بناهایی بلا ویژگیهای قوملی، ملی به 

خصلوص مذهبلی ما منطبلق و هماهنگ نیسلتند .
در واقع مهندسین معمار و سازه باید از شیوه های معلمللاری اسلالمللی - ایلرانللی و 
جلزئیللات ملربللوط بله  مسجلد سلازی آگلاهی کافی داشته و در برخورد با مشکالت 

از راهنمائیلهای کارشناسلان خلبره استفاده نمایند .
بلا توجله بله اهمیلت مبانلی معماری اسلالمی ایرانلی در طراحی مسلجد، امید اسلت 
ایلن نوشلتار بله لحلاظ تعهلد و رسلالت فرهنگلی بله عنلوان یلک خدملت در املر 
مسجدسلازی، ملورد اسلتفاده عملوم بویژه کارشناسلان طراحی مسلاجد قلرار گیرد .
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پیشگفتار
هنلر طراحلی و معملاری مسلاجد در سلرزمین ایلران اسلالمی ، سلابقه ای بیلش از 
دوازده سلده دارد کله نمونله هلای فاخلر این مسلاجد در ایران و آسلیای میانله زبانزد 

خلاص و علام می باشلد .  
بنلا بلر ایلن در برخی از زمینله های کمی و کیفی طراحی و سلاخت مسلجد می توان 
بلا اسلتناد بله شلواهد مطللوب و مانلدگار معملاری مسلاجد فاخلر و کهلن ، در جهت 
بلکار گیلری روشلهای صحیلح و انجلام طراحلی مناسلب بلرای دسلتیابی بله الگلوی 

اسلالمی - ایرانلی اقلدام نمود.                                                   
بمنظلور دسلتیابی بله هلدف فلوق ، کار گروهلی متشلکل از آگاهلان طراحی مسلجد 
تحلت هدایلت مشلاور عمرانلی مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد موظلف بله تهیلة 
ضوابلط ویلژه طراحی مسلاجد گردیلد این کارگروه طی جلسلات متوالی بله گردآوری 
مطاللب مرتبلط بلا موضوع  نسلبت بله تدویلن معیارهای ویلژه طراحی مسلاجد اقدام 

                            . د نمو
ضوابلط تدویلن شلده توسلط کار گلروه مذکلور حاصلل بررسلی هلای مکلرر از سلال 
1389 تاکنون می باشد کلله در مرحللله طلراحللی، احللداث، بلازسللازی، تلوسعه و 
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نوسلازی مسلاجد توسلط معملاران و مهندسلین، متولیان، دسلت انلدرکاران و هیئت 
هلای موسلس الزم االجراء اسلت .   

نوشلتار پیلش رو در برگیرنلده حلد اقلل معیارهای مورد نیلاز طراحی، سلاخت و بهره 
بلرداری مسلاجد می باشلد کله در هفلت فصلل تنظیلم شلده اسلت، از کلیله صاحب 
نظلران و دسلت اندرکارانلی کله ایلن ضوابلط را مطالعله می نماینلد، تقاضا می شلود 
کله نظلرات و پیشلنهادات خلود را بلرای بازنگلری سلاالنه به مرکز رسلیدگی بله امور 

مسلاجد  از طریلق سلایت www.masjed.ir ارسلال نمایند. .                                            
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بخش اول، مکان یابی
  بهتلر اسلت محلل زمیلن مسلجد بطریقلی انتخاب شلود کله باتوجه بله توصیه های 

زیلر جوابگلوی نیازهای محلل یا منطقه باشلد:

 قرارگیری مسجد درمرکزیت تقسیمات سه گانه ) محله ، ناحیه ومنطقه (. 1. 1

مکانیابی محل مساجد جدید در معابر اصلی جهت سهولت دسترسی .. 2

 رعلایلت فلاصله تقریبی 500 متر بلین مساجد محللی)برای استفاده حدود 2000 . 3
تا 5000 نفر جمعیت در محله ( .  

عدم ساخت مساجد در مجاورت کاربری های ناسازگار و خطرساز مثل پمپ بنزین . 4
صنایع خطرناك و...     

 مکان یابی مساجد دور از مسیل ها، گسل ها، آبگیرها، زمین های مستعد رانش و نقاط . 5
پست . 

1. تقسلیم بنلدی محلله ، ناحیه و منطقه براسلاس مصوبه 87/5/7 شلورایعالی معماری وشهرسلازی ایلران تنظیم گردیده، 
و غالبلاَ بلا معیارهلای تعییلن محالت ونواحی شلهرداری تهران مطابقلت ندارد .   

21 فصل اول: پیش نیازها و تعاریف



 بخش دوم، وقف و احکام فقهی

1- وقف:
ارائله وقفنامله در ملورد زمیلن هلای تخصیص یافته به مسلجد جهلت طراحی صحیح 

طبلق مفلاد وقف نامله ضروری می باشلد .

2- احکام فقهی  1:

ساختمان:( 1-2
 طراحلللی وسلللاخت بللله سلللبک غربلللی کللله سلللبب ترویلللج فرهنلللگ ( 1-2-1

بیگانللله می شلللود حلللرام اسلللت. ) سلللئوال 20و21(
طلللرح مسلللجد بایلللد سلللاده باشلللد و از تزئینلللات کاخ گونللله پرهیلللز شلللود. ( 2-2-1

)سلللئوال 25(

1. ردیفهای 2-1-1 تا 2-1-8 طبق فتاوای شرعی مقام معظم رهبری می باشد.
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صحلللن مسلللجد اگلللر جلللزء مسلللجد باشلللد سلللاخت حلللوض و کاشلللت ( 3-2-1
درخلللت در آن جایلللز نیسلللت وللللی اکرجلللزء مسلللجد قلللرار داده نشلللده باشلللد، بلللا 

رعایلللت مصلحلللت مانعلللی نلللدارد. )سلللئوال 28-39(
سلللاخت منلللاره ی بلنلللد و دیوارهلللای بلنلللد شبسلللتان مسلللجد مانعلللی ( 4-2-1

نلللدارد منتهلللی افلللراد و مکلفیلللن   بایلللد رعایلللت حلللدود شلللرعی را بنماینلللد. 
)سلللئوال 22(

 مسلللقف کلللردن حیلللاط )صحلللن( مسلللجد جهلللت اقامللله ی نملللاز در ( 5-2-1
زمسلللتان و تابسلللتان جائلللی کللله احتیلللاج بللله سلللقف دارد مانعلللی نلللدارد. )احلللکام 

اسلللتفتائات م س 87(
 مسلللتحب اسلللت سلللرویس های بهداشلللتی را در بیلللرون مسلللجد و در ( 6-2-1

کنلللار در )ورودی( آن بسلللازند. )م 14 توضیلللح المسلللائل(
برخلللی از فتلللاوای مهلللم و موثلللر در طراحلللی مسلللاجد در پیوسلللت شلللماره ( 7-2-1

2 ذکلللر شلللده اسلللت. 
 پاییلللن بلللردن سلللرویس های بهداشلللتی بلللرای جلوگیلللری از سلللرایت ( 8-2-1

نلللم و رطوبلللت مانعلللی نلللدارد بشلللرط تامیلللن تهویللله و نورطبیعلللی کافلللی. )سلللئوال 
36 ،وقلللف، احلللکام اسلللتفتائات 2(

 گلللود بلللرداری مسلللجد بلللرای ایجلللاد موتورخانللله مانعلللی نلللدارد. ( 9-2-1
)اسلللتفتائات م س 86(

در قطعللله زمینلللی کللله بلللرای مسلللجد وقلللف شلللده و در قسلللمتی از ( 10-2-1
آن نملللاز خوانلللده شلللده، در محللللی کللله بعنلللوان مسلللجد در آن نملللاز خوانلللده 
نشلللده، هرطلللور کللله مهنلللدس معملللار صلللالح بدانلللد، سلللاختن سلللرویس های 
بهداشلللتی مانعلللی نلللدارد. )احلللکام مجملللع المسلللائل، ج 1،صفحللله 140، سلللئوال 

52، آیلللت اهلل گلپایگانلللی(
 سلللاختن کنگلللره و بالکلللن بلللرای دیلللوار مسلللجد مکلللروه اسلللت. )علللروه ( 11-2-1

الوثقلللی ج 1 صفحللله 600(
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 تزئینات:( 2-2
تزئیلللن مسلللجد بلللا آیلللات قلللران وروایلللات و اسلللماء جاللللله و معصومیلللن ( 1-2-2

)ع( بالمانلللع اسلللت، وللللی بلللا نقلللوش گیاهلللی و حیوانلللی مکلللروه اسلللت مخصوصلللاً 
نقلللوش حیوانلللی بلکللله احلللوط  للللزوم تلللرك نقلللوش حیوانلللی اسلللت وللللی بلللا 
نقلللوش صلللاف و هندسلللی بالمانلللع اسلللت. ) اسلللتفتائات مقلللام معظلللم رهبلللری س 

)27،36،37
 بنابلللر احتیلللاط واجلللب مسلللجد را بللله طلللال نبایلللد زینلللت نماینلللد ( 2-2-2

وهمچنیلللن نبایلللد صلللورت چیزهایلللی مثلللل انسلللان وحیلللوان کللله روح دارد در 
مسلللجد نقلللش کننلللد، نقاشلللی چیزهایلللی کللله روح ندارنلللد مثلللل گل و بوتللله 

مکلللروه اسلللت ) اسلللتناد بللله احلللکام مراجلللع 1 مسلللئله 908(
 نصلللب تابللللو یلللا عکلللس شلللهدا، عکلللس مکللله و یلللا شلللمایل در شبسلللتان ( 3-2-2

مسلللجد مانعلللی نلللدارد وللللی نللللماز در مقابلللل عکلللس انسلللان و تصویلللر  ذی روح 
مکلللروه اسلللت مگلللر در موقلللع نملللاز بلللا پلللرده روی عکلللس پوشلللانده شلللود. 

)اسلللتفتائات مقلللام معظلللم رهبلللری س 41(

تذکر مهم: جهت اطالع بیشتراز مسایل فقهی واحکام شرعی مرتبط بامساجد به کتب  ■
زیر مراجعه شود:

1( 140 سلؤال پیراملون مسلجد- تالیلف دفتلر مطالعلات وپژوهش هلای مرکز 
رسلیدگی بله امور مسلاجد .

2(  استفتائات مقام معظم رهبری ، باب وقف.
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 بخش سوم،  طبقه بندی مساجد

مساجد شهری: 
شلامل کلیه مسلاجدی اسلت کله در شلهرها قرارداشلته و عموم ملردم می تواننلد از آن 
اسلتفاده کنند . این مسلاجد از نظر موقعیت و اهمیت بشلرح زیر دسلته بندی می شلوند 

 مساجد زیر محله ای: در بسیاری ازمحالت عالوه بر یک مسجد محله ممکن است . 1
مسلللاجد کوچک با عرصه کمتر از500 مترمربع وجود داشته باشد که معموال ازطریق 
وقف افراد خیر احداث میشلللوند و در عین کوچکی و سادگی از فضای روحانی مطلوبی 

برخوردارند . 

 مساجد محله ای: مساحت عرصه این مساجد حدود 500 مترمربع می باشد . 1  . 2

مساجد ناحیه ای: مساحت عرصه این مساجد حدود 1000 مترمربع می باشد . 2. 3

 مساجد منطقه ای: مساحت اراضی مساجد    منطقه ای حلدود 2000  مترمربع . 4
در نظر گرفته  می شود. 

مساجد روستایی: 
بلا توجله بله مفلاد بنلد 5 مصوبله مورخله 87/5/7 شلورایعالی شهرسلازی و معماری 
ایلران و همچنیلن ویژگیهلای خلاص هر روسلتا  طراحی و  اجرای مسلاجد روسلتائی 

انجلام پذیرد.

1.   بر اساس مصوبه مؤرخ 87/5/7 شورایعالی شهرسازی و معماری .
2. همان

توضیلح 1: بلا توجله  بله  اینکله در شلهرها ، مصللی هلا عملکرد مسلاجد جاملع راهم دارنلد در دسلته بندی مسلللا جد ذکری 
از مسلاجد جامع نشلده اسلت .

توضیلح 2: علالوه بلر مسلاجد نامبلرده گلروه دیگلری ازمسلاجد نیلز هسلتند کله بله دلیلل ایجلاد اماکنلی ماننلد زیارتلگاه 
قبرسلتان، مدرسله، دانشلگاه، پلادگان، مجتملع هلای صنعتلی، مجموعله هلای رفاهلی - ورزشلی، پارك هلا  و غیلره احداث 

ملی شلود .
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مساجد در موقعیت های ممتاز شهری
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 بخش چهارم،  برنامه فیزیکی طراحی
  

مسللاجد می بایسللت دارای برنامه فیزیکی خلللاص خلللود و در هلماهنللللگی با زمللیلللن اختصاص 
یافتلله بلله آنهللا باشللند . 

1- مساجد محله ای:
  مسلاحت زمیلن طبلق مصوبله شلورای عالی معملاری وشهرسلازی حلدود 500 

متللرمربع می باشلد و فضللاهای ملورد نیلاز عبارتنلد از:
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نمونه نقشه مسجد محله ای

پیش فضا )جلوخان( .( 1-1
صحن .( 2-1
شبستان، فراداخـوانی، کفشـداری و ورودی شبستان. ( 3-1
سرویس های بهداشتی و وضوخانه .( 4-1
 دفتر مسجد و اتاق روحانی .( 5-1
انبار و آبدارخانه و فضاهای ارتباطی .( 6-1
 محل زندگی خادم .( 7-1
فرهنگی وکتابخانه . ( 8-1
 دفتر بسیج . ( 9-1
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2-  مساجد ناحیه ای: 
مسلاحت زمیلن طبلق مصوبله شلورایعالی معملاری وشهرسلازی ایران حلدود 1000 

مترمربلع می باشلد وفضاهلای ملورد نیاز بشلرح زیر اسلت: 

 پیش فضا )جلوخان(                                                    ( 1-2

 صحن .                                                                    ( 2-2

 شبستان ، فراداخوانی ، کفشداری و ورودی شبستان .          ( 3-2

 سرویس های بهداشتی و وضوخانه .                               ( 4-2

 دفتر مسجد و اتاق روحانی. ( 5-2

انبار و آبدارخانه و فضاهای ارتباطی .   ( 6-2

 مـحـل زنــدگـی خادم .( 7-2

 کانون فرهنگی، هنری وکتابخانه .                                                      ( 8-2

 اطاق بسیج .                  ( 9-2
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نمونه نقشه مسجد ناحیه ای
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3-   مساجد منطقه ای: 
مسلاحت زمیلن در حلدود 2000 مترمربلع در نظرگرفتله می شلود و فضاهلای مورد 

نیاز بشلرح زیر اسلت:

پیش فضا )جلوخان( .( 1-3

 صحن .( 2-3

شبستان، فراداخوانی، کفشداری و ورودی شبستان .   ( 3-3

ســرویــس هـای بـهـداشـتی و وضوخانه .                                       ( 4-3

دفتر مسجد ، اتاق روحانی، اتاق مشاوره، دفتر هیئت امنا.    ( 5-3

 انبار، آبدارخانه، فضاهای ارتباطی و تجاری .                    ( 6-3

 محل زندگی روحانی مسجد.                                           ( 7-3

محل زندگی خادم مسجد .                                               ( 8-3

 اتاق نگهـداری کودکـان و سالن ورزش .                              ( 9-3

 فضاهای بسیج .                                                        ( 10-3

 فرهنگی و کتابخانه .                                                               ( 11-3

 سـالـن هـای چـنـد منـظوره و فـضاهـای پیش بینی نشده .                    ( 12-3
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4- مساجد روستائی:
 مسلاجد روسلتاها در بخلش مرکلزی یلا ناحیه توسلعه پذیر روسلتا احداث می شلود. 
ایلن اماکلن مقلدس قللب فرهنگلی روسلتاها هسلتند بله ایلن جهلت در ایلن ملکان 
کالسلهایی بلرای آملوزش قلرآن مجیلد و احلکام و اخالق و دیگلر برنامه هلا در طول 
سلال برگلزار می شلود. مسلاجد روسلتایی بله عنلوان مأمنی مناسلب بلرای نوجوانان 
و جوانلان، تقویلت باورهلای دینلی و هویت فرهنگلی مناطق روسلتایی را محور اصلی 
فعالیلت خلود ملی داننلد. ایلن مسلاجد از گذشلته علالوه بلر کارکردهلای معنلوی، 
کارکردهلای اجتماعلی نیلز داشلته و در حلل اختلالف هلا ، رفع مشلکالت و مسلائل 
خانوادگلی، اجتماعلی و حتلی عمرانلی روسلتائیان نقش فعلال و تأثیر گلذاری را ایفاء 

نمایند. ملی 
حداقلل فضاهلای ملورد نیلاز ایلن گونه مسلجد منطبق بلا فضاهای مسلاجد محله ای 
می باشلد کله بلرای حلدود سله هلزار نفلر جمعیلت جوابگو بلوده و متناسلب بلا کم و 

زیلاد شلدن جمعیلت روسلتا فضاها اضافله و کم خواهد شلد. 
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5- مساجد بین راهی:  
مسلاجدی که در بین راه و مسلیر شهرسلتان و یا شلهر قلرار دارند و کارکلرد آنها تنها 
املکان اقامله نملاز بلوده و املکان برنامه های خاص مسلاجد شلهری را ندارنلد ولیکن 
بله جهلت موقعیلت خاص می توان از این مسلاجد برای مسلافران به تناسلب شلرایط 
ضملن اجلرای برنامله های عبادی و نیایشلی فوق برنامله هایی از قبیل بیلان احکام و 
روایلات کوتلاه ملا بین نماز ظهرین و عشلائین ، برگزاری نمایشلگاه و یا فروشلگاههای 

محصلوالت فرهنگلی و دینلی و ... اجرا نمود.    
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 بخش پنجم، شرح فضاهای اصلی ، جانبی و الحاقی

1- فضاهای اصلی:
 شبستان )ورودی ، گنبد خانه و محراب( .     ( 1-1
 صحن )ایوان ، رواق و... ( .                                         ( 2-1
 هشتی .( 3-1
 سر در مسجد )بعنوان نماد شهری بدنه مسجد( .                                        ( 4-1
جلوخان )پیش فضا( .( 5-1

2- فضاهای جانبی:
فضاهایی که در ارتباط مستقیم با فضاهای اصلی )صحن و شبستان( می باشد.

فرهنگی ) قرائت خانه ، آموزشی ،  .... ( .( 1-2

 کتابخانه .( 2-2

 خدماتـــی ) آبدارخانللله ، دفتلللر روحانلللی ، وضوخانللله وآبریلللزگاه ، انبلللار ، امورخیریللله،  ( 3-2
فضاهلللای چنلللد منظلللوره ، سلللالن هلللای مراسلللم مذهبلللی ، دفتلللر مسلللجد، دفتلللر بسلللیج 

وهیئلللت امنلللاء ( .                     

منزل خادم .( 4-2

دفتر بسیج خواهران و برادران بصورت مجزا.            ( 5-2
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3- فضاهای الحاقی ) ترجیحا مستقل از مسجد (:
فضاهائللی کلله دارای عملکللرد مسللتقل بللوده و نیللازی بلله  ارتبللاط مسللتقیم بللا فضاهللای اصلللی 

مسللجد ندارنللد.

تجاری .( 1-3

آشپزخانه .( 2-3

 درمانگاه .( 3-3

 صندوق قرض الحسنه .( 4-3

منزل روحانی .( 5-3

 مهمانسرا .( 6-3
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بخش ششم،  طراح
       

مشاورین حقیقی و حقوقی با مشخصات زیر، طرح مسجد را تهیه و ارائه می نمایند:

دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی. 1

آشنایی با مبانی طراحی معماری اسالمی ایرانی. 2

 دارای پیشلللینه طراحی مناسب مسلللاجد یا آشلللنایی کامل با موضوع مسجد و . 3
کاربری های مرتبط با آن
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 فصل دوم:   الزامات
بخش اول: الزامات قانونی
بخش دوم: الزامات و توصیه های عمومی
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  بخش اول،  الزامات قانونی   

 ارائه وقف نامه، سند زمین و برگ واگذاری از سازمانهای عمومی و یا دولتی. 1

رعایت دستور نقشه شهرداری جهت طراحی الزامی است  . . 2

رعایت مقررات ملی ساختمان . . 3
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بخش دوم ،  الزامات و توصیه های عمومی  

رعایت معیارهای طراحی مساجد جهت طراحی الزامی است .                    . 1

 ارائه نتیجه آزمایلللش مکانیک خاك ) مقاومت و نوع جنلللس زمین( جهت تهیه  . 2
نقشه های سازه . 

 شناسایی ملک های همجوار و دسترسی های اطراف آن با مشخص کردن موقعیت . 3
ساختمان همسایه ها نسبت به زمین مسجد از نظر اشراف، استفاده از نور آفتاب و جریان 

باد غالب و غیره .

 ارائه گزارش برداشت زمین شامل حدود اربعه ، زوایا، هندسه و محورهای تاثیرگذار . 4
خارجی و داخلی شیب زمین، عوارض طبیعی و مصنوعی و همچنین تعیین جهت قبله از 

طریق مبادی مسئول1 .

 تهیه نقشه های وضع موجود مسجد و نگهداری آنها در دفتر مسجد .. 5

همخوانی و همگونی ساختمان های مجاور مسجد با توجه به بند 2-7 مصوبه مورخ . 6
87/5/7 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 2      

 نقشه برداری صحیح و تعیین دقیق جهت قبله توسط دستگاه های ذیربط .. 7

1. در تعللیین قبلله ، طلراح بایلد از سلایت هلای پایلگاه اطالع رسلانی مرکلز تقویم موسسله ژئوفیزیک دانشلگاه تهلران، یا
www.NOJOMI.org/farsi/qeble   و یلا سلایت مسلجد وزارت راه و شهرسلازی .   اسلتفاده نمایلد .

2.  بنلد 2-7 مصوبله 87/5/7 شلورایعالی شلهر سلازی و معملاری ایلران: ) ارتفاع ابنیه اطراف مسلجد  حد اقل تا سله پالك  
بایسلتی کمتلر و یلا هم ارتفاع مسلاجد پیش بینی شلده باشلد(.
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هماهنگی نقشه های سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی با نقشه های معماری.. 8

نظارت عالیه بر اجرای صحیح نقشللله های مصوب توسط نهادهای مسئول ) به نحو . 9
مقتضی( 

رعایت اصول ایمنی ساختمان در هنگام ساخت .. 10

رعایت حقوق همجواری همسایگان، چنانچه حقوق مکتسبه قبل از احداث مسجد . 11
داشته باشند.     

محافظت بدنه مسلللجد خصوصاً قسمت شبسلللتان و محراب از دیوار همسایه و . 12
بکارگیری روش های مناسب ) جهت حفظ طهارت مسجد(.
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فصل سوم:  الزامات و توصیه های طراحی معماری
بخش اول: مبانی نظری و اصول طراحی
بخش دوم: سازماندهی کلی طرح
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 بخش اول، مبانی نظری و اصول طراحی 
 بلا توجله به اهمیت بنای مسلجد بله عنوان ممتازتریلن بنای شلهری و محل اجتماع 
مومنین و نمازگزاران، درك مبانی طراحی مسلاجد با ارزش ایران و سلایر کشلورهای 
اسلالمی از اهلم وظائلف طراحلان می باشلد و به ایلن دلیل نلکات زیر بایلد مبنای کار 

طراحی قلرار گیرد:

1- الزامات:
 اجتنلللاب از طراحلللی بلللدون منطلللق الگوهلللای مشلللخص تاریخلللی. شلللاید اولیلللن ( 1-1

و مهمتریلللن اصلللل در طراحلللی مسلللاجد رعایلللت اصلللل سلللادگی، برگرفتللله از سلللنت 
نبلللوی اسلللت املللا ایلللن املللر ناقلللض توجهلللات دقیلللق طلللراح بللله اصلللول زیبائلللی 
شناسلللانه معملللاری و بهلللره جسلللتن از عناصلللر معملللاری و تزئینلللی ) کللله در طلللول 
تاریلللخ مسللللجدسازی نمونللله هلللای فاخلللر آن مشاهللللده می شلللود( نیسلللت، آنچللله 
ملللورد نظلللر اسلللت پرهیلللز از تجملللالت کاخ گونللله ای اسلللت کللله بلللر هلللم زننلللده 

تمرکلللز و رابطللله میلللان عبلللد و معبلللود اسلللت.   

تعریلللف مسلللجد بلللا محوریلللت فضلللای عبلللادی در کنلللار کارکردهلللای مرتبلللط ( 2-1
بمنظلللور تنظیلللم برنامللله فیزیکلللی. 

رعایت اصل سادگی و پرهیز از تجمالت و تزئینات اضافی .( 3-1
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2- توصیه ها:

  تبلللادل نظلللر بلللا کارشناسلللان مرکلللز رسلللیدگی بللله املللور مسلللاجد قبلللل از ( 1-2
شلللروع طراحلللی.

 بازدیلللد از حلللد اقلللل 5 مسلللجد فعلللال بلللا معرفلللی مرکلللز املللور مسلللاجد جهلللت ( 2-2
مطالعلللات  میدانلللی و آشلللنایی بلللا عملکلللرد واقعلللی مسلللجد .                                                 

 پرهیلللز از طرحهلللای غیلللر متعلللارف تحلللت عنلللوان نلللوآوری کللله از تلشلّخللللص ( 3-2
بلنللللای ملسلجللللد ملللی کاهلللد.    
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مسجد امام اصفهان

 بخش دوم،  سازماندهی کلی طرح  

1- الزامات:

رعایلللت اصلللل وحلللدت نظلللام حجملللی در فضاهلللای اصللللی، جانبلللی بصورتیکللله ( 1-1
مسلللجد از جهلللت منظلللر شلللهری وعملکلللردی، غاللللب باشلللد .

محوریلللت فضلللای عبلللادی )شبسلللتان( و تبعیلللت فضاهلللای جانبلللی و الحاقلللی ( 2-1
از آن .

رعایلللت حرملللت حلللدود شبسلللتان قدیملللی مسلللجد هنلللگام تخریلللب ، احلللداث، ( 3-1
تعمیلللر و مرملللت .

 رعایلللت هندسللله فضلللای شبسلللتان بلللا محوریلللت قبلللله و همچنیلللن رعایلللت ( 4-1
جهلللت قبلللله در سلللازماندهی کللللی احجلللام. 

 رعایت سلسله مراتب فضاهای اصلی ، جانبی و الحاقی در طراحی کلی ( 5-1

رعایت اصل عدم اشراف بصری و نه کالبدی با همسایگان .( 6-1

پیچ و تاب محور حرکت در 
عرصه بیرونی مسجد و صراحت 
حرکت از صحن به سوی محراب 

در عرصه اندرون صحن
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طلللراحی فللضای مللخللصوص    فرادا خوانی .( 7-1

رعایت حقوق همسایگان:( 8-1

علللدم سلللایه انلللدازی روی سلللاختمان و فضاهلللای بلللاز سلللاختمان ( 1-1-8
همسلللایه چنانچللله مسلللبوق بللله ایلللن حلللق باشلللد .                           

 تعبیللله پنجلللره هلللای مشلللرف بللله سلللاختمان همسلللایگان درارتفلللاع ( 2-1-8
باالتلللراز 1/70متلللری کلللف .    

 نملللا سلللازی دیوارهلللای جانبلللی مشلللرف بللله همسلللایگان ودیلللد ( 3-1-8
عملللوم .                             

 رعایلللت علللدم مزاحملللت بلللرای همسلللایگان در نصلللب و اسلللتفاده ( 4-1-8
از تاسیسلللات مکانیکلللی والکتریکلللی) از قبیلللل لولللله هلللای آب بلللاران، 

هواکش هلللا، بلندگوهلللا و ..( . 

 در مسلللاجد محلللله ای حلللد اقلللل ارتفلللاع شبسلللتان ، از کلللف ( 5-1-8
تازیرسلللقف ) در صورتیکللله شبسلللتان فاقلللد نیلللم طبقللله باشلللد ( 5 متلللر و در 
صلللورت وجلللود نیلللم طبقللله حلللد اقلللل ارتفلللاع شبسلللتان حلللدود 8/5 متلللر از 
کلللف زمیلللن تلللا زیرسلللقف بصورتیکللله ارتفلللاع مفیلللد از کلللف تلللا زیلللر سلللقف 

نیلللم طبقللله حلللدود 4 متلللر باشلللد .   

 در مسلللاجد ناحیللله ای و منطقللله ای )ضملللن تأکیلللد بلللر رعایلللت مفلللاد ( 6-1-8
بنلللد 1-8-5 ( ارتفلللاع مفیلللد شبسلللتان، ملللی توانلللد متناسلللب بامسلللاحت 

فضلللای اختصلللاص یافتللله بللله شبسلللتان بیشلللتر باشلللد .

 تلللراز طبقللله همکلللف حلللد اقلللل 50 سلللانتیمتر ازکلللف گلللذر باالتلللر ( 7-1-8
باشلللد ، و در صلللورت نیلللاز فضاهلللای زیرزمیلللن بللله نلللور طبیعلللی حلللد اقلللل 

ارتفلللاع همکلللف از گلللذر   150+  سلللانتیمتر باشلللد .   
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2- توصیه ها:

 حتلللی المقلللدور ورودی شبسلللتان بللله گونللله ای طراحلللی گلللردد کللله ورود ( 1-2
نمازگلللزاران رو بللله قبلللله باشلللد .  

رعایلللت تلللوازن، تقلللارن و تعلللادل در طراحلللی مسلللجد وفضاهلللای جانبلللی و ( 2-2
الحاقلللی آن . 

حتی المقدور توجه به ایجاد صحن دارای ایوان .( 3-2

حتی المقدور رعایت اصل طراحی درون گرا.( 4-2

 رعایلللت تناسلللبات هندسلللی عناصلللر معملللاری و آرایللله هلللای مسلللاجد ( 5-2
شلللاخص  در طراحلللی .

      

مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان
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 بخش سوم  ، کاربری و سطح اشغال
مسلجد بنائلی عموملی بلا جمعیلت پذیری باالسلت بدیلن معنا کله در زملان محدود 
جمعیلت قابلل توجهلی را در خود جللای می دهللد. در اهمیللت این موضللوع توجه 
بله سلرانه   فضللای  خالص عبادی ) 65 ×110 سلانتیمتر حلدود  0/7 متر مربع برای 

هلر نفلر( حائز اهمیت اسلت.                                          
علیرغلم پاییلن بودن سلرانه فضلای خالص عبادی در مسلجد) حتی مسلاجد محلی با 
مقیلاس کوچلک( درایلام  خلاص ، ماننلد لیاللی قدر و دهه محلرم ، به رقملی کمتر از 

ایلن مقدار نیلز تنزل ملی یابد. 

52



نسلبت سلطح اشلغال کاربری هلای ملورد نیلاز در طبقله همکف مسلاجد چهلار گانه 
)زیلر محلله ای، محلله ای،  ناحیله ای و منطقله ای( بشلرح زیر اسلت: 

1- مساجد زیرمحله ای: 
مسلاحت زمیلن مسلاجد زیلر محلله ای حلدود 300 مترمربلع می باشلد کله بافلرض 
اسلتفاده از نیلم طبقله برای بانوان نسلبت سلطح اشلغال ناخالص کاربری هلای آن در 

طبقله همکف به شلرح زیر اسلت: 

 سردر و ورودی متناسب باگذر همجوار مسجد .( 1-1

 شبستان60 %  .( 2-1

کفشداری ، آبدارخانه و انبار %6 .( 3-1

 سرویس های بهداشتی %10 .( 4-1

فضاهای ارتباطی ، پله ها و سطح اشغال دیوارها %24 .( 5-1
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 2- مساجد محله ای: 
 مسلاحت زمیلن مسلاجد محلله ای طبلق مصوبله شلورایعالی معملاری وشهرسلازی 
ایلران حلدود 500 مترمربلع می باشلد که بر این اسللاس نسبللت سلللطح  اشلغللال 

نلاخللالللص کاربری های مللسلاجلللد
محله ای در طبقه همکف حدودا به شرح زیر است:                                                                                   

شبستان همکف 55 % .( 1-2

 پیش فضا حداقل 2 % .( 1-2

 صحن حدود 14 % .( 2-2

 کفشداری و ورودی شبستان 2 % .( 3-2

 سرویس های بهداشتی 9 % .( 4-2

 دفتر مسجد و اتاق روحانی 3 % .( 5-2

 انبار و آبدارخانه 3 % .( 6-2

 محلللل زندگلللی خلللادم  بلللا فلللرض حلللد اکثلللر 2 %  در همکلللف )وملللازاد در ( 7-2
طبقلللات( .

 فضای ارتباطی 4 % .( 8-2

 کتابخانللله 6 % )مسلللاحت کتابخانللله در مسللللجد محللللله ای حللللدود 120 مترمربلللع ( 9-2
می باشلللد، کلللله حلللللدود 30 مللترملربللللع آن ملللی توانلللد در طبقللله همکلللف فقلللط 

بمنظلللور تامیلللن دسترسلللی هلللا جانمایلللی شلللود( .  
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مسجد الحمید شهر گلبهار) نمونه مساجد محله ای(
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3- مساجد ناحیه ای: 
 مسلاحت زمیلن مسلاجد ناحیله ای طبلق مصوبله شلورایعالی معماری و شهرسلازی 
ایلران حلدود 1000 مترمربلع می باشلد. بلا پیلش بینلی اسلتفاده از نیلم طبقله برای 
شبسلتان بانوان،  نسلبت  سلطح اشلغال مهمترین کاربری ها در طبقه همکف حدوداَ 

به شلرح زیر اسلت:  

  شبستان همکف 50 % .( 1-3

 پیش فضا حد اقل 2 % .( 2-3

  صحن حدود %14 .( 3-3

 سردر ورودی و کفشداری 5 % .( 4-3

 سرویس های بهداشتی 7 % .( 5-3

  دفتر مسجد و اتاق روحانی 2 % .( 6-3

 انبار و آبدارخانه 3 % .( 7-3

 اتاق بسیج 2 % .( 8-3

 محل زندگی خادم 4 % .( 9-3

  فضای ارتباطی 5 % .( 10-3

فرهنگی و کتابخانه 6 % ) مسلللاحت کتابخانه در مسلللجد ناحیه ای حدود 160 ( 11-3
مترمربع می باشد  که حدود 60 مترمربع آن می تواند در طبقه همکف فقط بمنظور تامیلن 

دسلتلرسی ها، آسلانسلور، سرویلس بهداشتی و فضای اطالعات جانمایی شود ( .



نمونه ای از نقشه همکف مسجد در مقیاس ناحیه ای
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4 - مساجد منطقه ای: 
مسلاحت زمیلن مسلاجد منطقله ای حلدود 2000  متلر مربلع در نظلر گرفتله ملی 
شللللود وبلا پیلش بینلی اسلتفاده از نیم طبقه برای شبسلتان بانوان ، نسلبت سلطح 

اشلغال کاربری هلا در طبقله همکلف حلدوداَ بله شلرح زیر اسلت:

 شبستان همکف 40 % .( 1-4
صحن حدود 19 %.( 2-4
 پیش فضا ) جلوخان ( حد اقل %2/5 .( 3-4
کفشداری وپیش ورودی مسجد 2/5 % .( 4-4
 انبار و آبدارخانه 1/5 % .( 5-4
دفتر مسجد ، اتاق روحانی ، اتاق مشاور و دفتر هیئت امناء 3 % .( 6-4
 سرویس های بهداشتی و وضوخاته 7 % . ( 7-4
 اتاق ورزش  در همکف  2 %  ) مازاد در طبقات ( .( 8-4
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فضای بسیج 1/5 % .( 9-4
 محل زندگی خادم 2 % ) در صورت امکان در طبقه همکف ( .( 10-4
 محل نگهداری کودکان 1/5 % .( 11-4
محل پیش ورودی سالن های چند منظوره  1/5 % .( 12-4
 فضای ارتباطی وتجاری %10 .( 13-4
  فلرهنلگی و کتلابخلانه 6 % ) ملساحت کتابخلانه در مسلاجد ( 14-4
منطقه ای حدود 240 مترمربع  می باشد که حدود 120 مترمربع آن می تواند در ( 15-4

طبقه همکف جانمایی شود ( .

توضیللح:  نسللبتهای مذکللور در مسللاجد محللله ای ، ناحیلله ای و منطقلله ای در ارتبللاط بللا فضاهللای شبسللتان،    صحللن ، پیللش 
فضللا و کفشللداری میتوانللد باتوجلله بلله شللرایط اقلیمللی ، موقعیللت اجتماعللی وجمعیللت اسللتفاده کننللده ، وهللم چنیللن اسللتهالك 
جهللت قبللله توسللط طللراح تعدیللل شللود ، امللا در صدهللای بخشللهای مذکللور بایللد برابللر مجمللوع در صللد فضاهللای نامبللرده باشللد 
) مثللاَل؛ در مسللاجد ناحیلله ای مجمللوع درصللد فضاهللای شبسللتان ، صحللن ، پیللش فضللا وکفشللداری برابللر 69 درصللد می باشللد ( .
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   بخش چهارم،  ارتباط فضاهای اصلی  با فضاهای جانبی و 
الحاقی مسجد

مجموعله دسترسلی هلای مسلاجد متشلکل از فضاهلای ارتباطلی اسلت کله هر یک 
واجلد کیفیلت و عملکلرد ویلژه ای می باشلد .

1- الزامات:

 اجتناب از تداخل مسیر بانوان و آقایان .( 1-1

رعایت سلسله مراتب دسترسی به فضای شبستان1 .( 2-1

اجتنلللاب ازایجلللاد پلللله هلللای نامناسلللب و املللکان بهلللره منلللدی سلللالمندان، ( 3-1
جانبلللازان ومعلولیلللن جسلللمی-حرکتی

 رعایلللت تعداد،ظرفیلللت، ابعلللاد واسلللتانداردهای دسترسلللیهای عموملللی، پلللله ( 4-1
)بنلللد 1- 4 بخلللش 7 ( آسانسلللور، بلللاال بلللر و شلللیب راه.

1.  سلسلله مراتلب حرکتلی در فضاهلای مسلجد: جلوخلان ، هشلتی ورودی ، صحلن ، پیلش ورودی بله شبسلتان )ایوان، 
رواق ، کفشلداری ( وشبسلتان .
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 تامیلللن نلللور و تهویللله طبیعلللی بلللرای مسلللیرهای دسترسلللی بللله شبسلللتان ( 5-1
اصللللی .

 اولویلللت دسترسلللی بللله فضلللای شبسلللتان در سلللازماندهی مسلللیرهای ارتباطلللی ( 6-1
درون بنلللا .

 رعایلللت بنلللد 2-7 مصوبللله 87/5/7 شلللورایعالی شهرسلللازی و معملللاری ایلللران در ( 7-1
طراحلللی مسلللجد در ملللورد ارتفلللاع فضاهلللای الحاقلللی و جنبلللی1 .

 اسلللتفاده از آسانسلللور در صورتیکللله شبسلللتان، وضوخانللله و سلللرویس های ( 8-1
بهداشلللتی در طبقللله همکلللف مسلللتقر نباشلللند الزامیسلللت .

2- توصیه ها: 

طراحلللی دسترسلللی هلللا بللله نحلللوی باشلللد کللله باعلللث تسلللهیل کنتلللرل ( 1-2
جمعیلللت مسلللجد گلللردد.

 پرهیز از پیچیده نمودن مسیر های ارتباطی .( 2-2

 تامیلللن دیلللد مناسلللب بللله فضلللای بلللاز جهلللت بلللاال بلللردن کیفیلللت دسترسلللی های ( 3-2
مسلللجد .

 توجه به ماهیت چند عملکردی مسیرهای دسترسی درون مسجد .( 4-2

 ارتبلللاط شبسلللتان، صحلللن و سلللایر فضاهلللای قابلللل اسلللتفاده بصورتلللی طراحلللی ( 5-2
شلللود کللله در مواقلللع خلللاص برگلللزاری نملللاز جماعلللت اتصلللال صفلللوف نمازگلللزاران 

ممکلللن باشلللد2 . 

1. ارتفلاع ابنیله اطلراف مسلاجد ) حلد اقلل سله پلالك از هر طلرف ( بایسلتی کمتلر یا هلم ارتفاع مسلاجد باشلد )مصوبه 
87/5/7 شلورایعالی شهرسلازی و معملاری ایلران ( .

2. توجه شود که به هر صورت ، تراز مکان امام جماعت باید از تراز صفوف نمازگزاران هم سطح یا پایین تر باشد .
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بخش پنجم، وضوخانه و آبریزگاه ) سرویس بهداشتی(
رعایت الزامات بهداشلتی و کیفیت فضا در طراحی سلرویس های بهداشلتی مسلاجد 

از اهمیلت ویژه برخوردارمی باشلد .  

1- الزامات:  

 جلللدا سلللازی وضوخانللله از سلللرویس بهداشلللتی در مسلللاجد ناحیللله ای و ( 1-1
منطقللله ای1 .

 رعایلللت فاصلللله مناسلللب آبریلللزگاه از شبسلللتان بصورتیکللله رطوبلللت آنهلللا  بللله ( 2-1
هیلللچ وجللله بللله فضلللای عبلللادی نرسلللد 

 تامین نور و تهویه طبیعی و مکانیکی  مناسب و کافی .( 3-1

 پیش بینی پاشویه و سکو در وضوخانه .( 4-1

تمرکلللز سلللرویس های بهداشلللتی در یلللک ملللکان ویلللا علللدم تمرکلللز آن ( 5-1
بصلللورت منطقلللی در طلللرح مسلللاجد بلللزرگ .

پیلللش بینلللی حلللد اقلللل یلللک چشلللمه سلللرویس بهداشلللتی جهلللت معلولیلللن ( 6-1
جسلللمی- حرکتلللی در بخلللش بانلللوان وآقایلللان

1. در مسا جد محلی در صورت امکان جدا سازی انجام شود.
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2- توصیه ها:

 ایجلللاد حلللوض )بلللرای تلطیلللف فضلللا( و تجهیلللزات الزم بلللرای وضلللو و آبخلللوری ( 1-2
در صحلللن .

حتلللی االملللکان سلللرویس بهداشلللتی آقایلللان و خانم هلللا درهمکلللف یلللا طبقللله ( 2-2
مربلللوط بللله خلللود طراحلللی شلللود .

 پیلللش بینلللی فضاهلللای وضوخانللله و آبریلللزگاه خلللارج از فضلللای شبسلللتان ( 3-2
بصورتی کللله در قسلللمت زیریلللن و بلللاالی شبسلللتان نباشلللد .                                                                                            

 بللله منظلللور اسلللتفاده بهینللله از سلللرویس های بهداشلللتی کللله بایسلللتی بلللرای ( 4-2
زملللان پیلللک طراحلللی شلللود بهتلللر اسلللت ،  آنهلللا را در دو قسلللمت بصلللورت فعلللال و 

ذخیلللره )بلللرای زملللان پیلللک( طراحلللی و اجلللراء نماینلللد . 
جهلللت محاسلللبه آبریلللزگاه هلللا و دستشلللویی هلللا از فرملللول زیلللر اسلللتفاده ( 1-2-4

می شلللود:
برای تعیین تعداد آبریزگاه فرمول زیر مورد استفاده قرار گیرد:

K  × مدت زمان یک فرد × در صدی از تعداد افراد نمازگزار در زمان پیک    

 مدت زمان پیک
= تعداد آبریزگاه

الف(  ضریب K برای مساجد محلی برابر 5 /0 ، ناحیه ای برابر 7 /0 و  «
منطقه ای برابر 1 می باشد.
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ب( مدت زمان پیک 15 دقیقه . «
ج( مدت زمان یک فرد برابر 5 دقیقه . «

د( تعداد افراد استفاده کننده در زمان پیک برابر 20%   تعداد کل نمازگزاران . «
بلرای تعییلن تعلداد شلیرهای دستشلویی وضوخانله هلا فرملول زیلر ملورد اسلتفاده 

قرارگیرد:

K  × مدت زمان وضو× در صدی از تعداد افراد نمازگزار در زمان پیک

   مدت زمان پیک
= تعداد شیرهای دستشویی

الف( ضریب K برای مساجد محله ای7 /0 ، ناحیه ای 1 و منطقه ای 25 /0  «
می باشد.

ب( مدت زمان پیک 15 دقیقه . «
ج( مدت زمان وضو برابر 3 دقیقه . «

د( تعداد افراد استفاده کننده در زمان پیک برابر 20% تعداد کل نمازگزاران . «
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بخش ششم،  سیمای مسجد    
در شلهرهای تاریخی سلرزمینهای اسلالمی ، مسلجد به عنوان بنای شلاخص در کنار 
سلایر ابنیله عموملی جایلگاه تثبیلت شلده ای داشلته و عناصلر آن مثل گنبد، سلردر 
و منلاره هلا به عنوان نشلانه های شلهری شلناخته شلده مطرح بوده اسلت. تشلخص 
و هویلت نمادیلن بنلای مسلجد بله عنلوان سلاختمانی عموملی و بلا قداسلت، ایجاب 

می کنلد بنحلوی از بافلت مسلکونی یلا تجاری اطلراف متمایز باشلد .

 1- الزامات:

طراحلللی بنلللای مسلللجد بللله عنلللوان نملللاد و نشلللانه شلللهری بگونللله ای صلللورت ( 1-1
گیلللرد کللله بلللرای یافتلللن آن نیازبللله تابللللوی راهنملللا نباشلللد.                                                                                            

رعایت هماهنگی و توجه به نور پردازی درونی و بیرونی .  ( 2-1

رعایت هندسه وابعاد متناسب بافضای مسجد .( 3-1

 در صلللورت وجلللود فضلللای تجلللاری در بدنللله مسلللجد، ایلللن فضلللا بللله شلللکلی ( 4-1
طراحلللی و اجلللرا گلللردد کللله شلللاخص بلللودن سلللر در مسلللجد تحلللت الشلللعاع فضلللای 
تجلللاری قلللرار نگیلللرد و نلللوع مشلللاغل بلللا شلللئونات مسلللجد و حرملللت مسلللجد 

همخوانلللی داشلللته باشلللد. 
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2- توصیه ها:

  در طراحلللی عناصلللر شلللاخص، تناسلللب و جنلللس مصلالللللح و ملانللللدگاری ( 1-2
پوشلللش های آن رعایلللت گلللردد  )ترجیحلللاً اسلللتفاده از مصاللللح محللللی و بوملللی (                                                              

  استفاده از نمادهای مهم و اصیل مساجد به شرح ذیل:( 2-2
 گلدسته1 . ( 1-2-2
 گنبد2. ( 2-2-2
 جللوخلان ) بله تلناسلب ملوقلعلیلت و طبقه بندی مسجد(.( 3-2-2
 سردر شاخص .( 4-2-2
ایوان .( 5-2-2
 هشتی .( 6-2-2
 رواق .( 7-2-2
 صحلللن . )در مسلللاجد ناحیللله ای و منطقللله ای ایجلللاد صحلللن الزاملللی ( 8-2-2

اسلللت (.
 مأذنه .( 9-2-2

 محراب .( 10-2-2
 قوس اسالمی - ایرانی .( 11-2-2

1. عناصلری ماننلد گنبلد و گلدسلته و ... در بسلیاری از مسلاجد قدیملی حضلور داشلته انلد کله هیچگونله الزاملی بلرای حفلظ آنها در 
مسلاجد املروزی وجلود نلدارد اگرچله اسلتفاده از گنبلد، منلاره، گلدسلته و ... بلا توجله بله کارکرد نمادیلن آنهلا در طراحی مسلجد مردود 

نمی باشلد.
2. همان
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 بخش هفتم،مالحظات طراحی مسجد جهت شرایط بحران
 بنای مسلجد بعنوان مهمترین سلاختمان جامعه اسلالمی الزمسلت با رعایت ضوابط  
ومللقررات مللی سلاختمان بله طریقلی طراحلی و اجراء شلود کله عالوه بلر مقاومت 
کافلی بلرای ایسلتادگی در برابرخطلرات بتوانلد درمواقع ویلژه بعنوان پایلگاه مدیریت 

بحلران مورد اسلتفاده قلرار گیرد .

 1- الزامات:

استفاده از مصالح استاندارد توسط مجریان صاحب صالحیت .( 1-1

 امکان دسترسی خودرو های امدادی از معبر اصلی به مسجد .( 2-1

بررسلللی کیفیلللت ابنیللله مجلللاور زمیلللن مسلللجد از نظلللر خطلللرات احتماللللی و ( 3-1
ارائللله گلللزارش آن قبلللل از شلللروع طراحلللی .

رعایت ضوابط ومقررات ملی ساختمان در طراحی پله ها و پاگردها.( 4-1

تامیلللن خروجیهلللای اضطلللراری و سلللطوح بلللاز اطلللراف و صحلللن مسلللجد ( 5-1
جهلللت املللکان تخلیللله سلللریع جمعیلللت در مواقلللع بحلللران و ضلللرورت بازشلللدن کلیللله 

دربهلللای ورودی و خروجلللی بللله سلللمت خلللارج.



 در صورت احداث آشپزخانه در زیر زمین الزم است:( 6-1

 حد اقل ارتفاع مفید 3/5 متر باشد.( 1-1-6

تامیلللن حیلللاط همطرازکلللف آشلللپزخانه جهلللت نلللور وتهویللله مناسلللب ( 2-1-6
بامسلللاحت حداقلللل 25 مترمربلللع 

جانمائلللی سلللرویس های بهداشلللتی ، آشلللپزخانه ، موتورخانللله ، دودکش هلللا و ( 7-1
هواکش هلللا بلللا رعایلللت جهلللت بلللاد و اسلللتانداردهای الزم .

 در شبسلللتان ، سلللالنهای چنلللد منظلللوره وسلللایر فضاهلللای جمعلللی مسلللجد ( 8-1
در صورتلللی کللله سلللطح آن کمتلللر از 70 مترمربلللع باشلللد و جلللود یلللک در،کفایلللت 
می کنلللد  وعلللرض آن حلللد اقلللل 150 سلللانتیمتر در نظلللر گرفتللله شلللود وباالتلللر از 70 

مترمربلللع تابلللع ضوابلللط آتلللش نشلللانی می باشلللد . 

موتورخانللله بلللا مسلللاحت  کمتلللر از 100 مترمربلللع وجلللود یلللک در کفایلللت ( 9-1
. می کنلللد

 در طبقلللات شبسلللتان فاصلللله دو پللللکان بایلللد بانصلللف قطلللر بلللزرگ شبسلللتان ( 10-1
مسلللاوی یلللا بزرگتلللر باشلللد. ونمازگلللزاران بللله هلللردو پلللله دسترسلللی داشلللته باشلللند .

 حلللد اقلللل علللرض فضلللای محصلللور پلللله 3 متلللر، وعلللرض هلللر پلللله 30 ( 11-1
سلللانتیمتر،ارتفاع هرپلللله حلللد اکثلللر 17/5 سلللانتیمتر  وعلللرض پاگردهلللا 150 

سلللانتیمتر در نظلللر گرفتللله شلللود .1

 اسلللتفاده از سیسلللتمهای اعلللالم واطفلللای حریلللق باتوجللله بللله ضوابلللط ( 12-1
سلللازمان آتلللش نشلللانی .   

1.  در مساجد کوچک محلی حد اقل عرض فضای محصور پله ها 280 سانتیمتر باشد .
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بخش اول: سازه ساختمان
 بخش دوم: بررسی کیفی شرایط خاک و بستر
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بخش پنجم: بارهای وارده به ساختمان و بارگذاری طرح سازه مساجد
 بخش ششم: مقررات عمومی
بخش هفتم:رعایت نکات فنی و موارد ایمنی
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 ضوابط عمومی طراحی سازه مساجد
 بلا توجله بله اهمیت بناي مسلجد که بله عنوان بنلاي مذهبي و عموملي در مجموعه 
شلهري اسلت،  کله از زمان اتملام عملیات سلاختماني ، بهره برداري بصورت مسلتمر 
، نامحلدود و در دسلترس عملوم قلرار ملي گیرد، سلازه مسلجد باید پایلدار و مقاوم  و 
بلرای شلرایط و در مواقلع بحرانلي طراحلي و اجلراء گردد. طرح سلازه مسلجد باید بر 
مبنلاي آخریلن دسلتور العملل هلا و آئیلن نامه های رایلج و مقلررات ملي سلاختمان 

طراحلی و اجرا شلود.
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 بخش اول،  سازه ساختمان 
سلازه مجموعله اي از اعضلاي اصللي سلاختمان می باشلد کله بلر اسلاس ضوابلط و 
مقلررات خلاص بله هلم متصلل و مرتبلط وقابلیلت تحملل بارهلا و تنلش هلاي مورد 

نظلر را دارد. 
مساجد امروزین عموما از انواع سازه هاي ذیل ساخته می شوند: 

سازه هاي فوالدي. 1
 سازه هاي بتني. 2
سازه هاي با سقف هاي فضایي . 3
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بخش دوم،بررسی کیفـی شـرایط خاک و بستر
 

شللناسایي زمیلن و اطالعلات مربلوط بله ژئوتکنیلک شلامل: زمیلن شناسلي، للرزه 
خیلزي، هیللدرولوژي، بلررسللي الیله هلاي خلاك بسلتر، سلطوح

آب هللاي زیللر زمینلي، سلفره هلا و قنلوات، تعیین نوع سلازه نگهبلان و نلوع پایدار 
سازي خاك به تناسب شلرایللط محللل پللروژه، و تعلییللن تنللش مجللاز خاك، و 
جمللع آوري اطالعات عمومي ژئوتکنیکي توسط کارشللناس و ملشللاور ذیلصللالح و 

آزمایشلگاه معللتبر قبلل از هللر گللونه طراحي و اجلراء الزامي مي باشلد.  
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بخش سوم،  نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی
ضلروري اسلت نقشله هلاي سلازه مسلجد ، جاملع ، کاملل و قابلل اجلراء بلر اسلاس 
ضوابلط و مقلررات مللي سلاختمان و نیلز مجموعله آئیلن نامله هلا و نلرم افزارهلاي 

رسلمي و ملورد تائیلد تهیله گلردد.
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بخش چهارم،  پی و پی سازی 
 بلا توجله بله اهمیلت پلي در سلازه ، تعییلن نلوع پلي بلر اسلاس داده هاي مشلاور و 
آزمایشلگاه مکانیلک خلاك ، و همچنیلن رعایت مقلرارت ملي سلاختمان در خصوص 
پلي و پلي سلازي در طراحلي و اجلراء ضروري و بلکار گیري نلرم افزارهلاي مربوط به 

ایلن بخلش بایلد ملورد توجه قلرار گیرد. 
طراحلي و اجلراي سلازه پشلتیبان و پایلدار سلازي دیوارهلاي جانبي قبلل و در زمان 

عملیلات خاکبلرداري الزامي اسلت. 



بکارگیری روش نیلینگ در حفاظت از گود

اجرای پی در نمازخانه مجتمع فرهنگی فضیلت تهران 1387
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بخش  پنجم ،بارهای وارده به ساختمان و بارگذاری طرح 
سازه مساجد

ضلروري اسلت آئیلن نامله حداقلل بلار وارده بلر سلاختمان و ابنیله فنلي اسلتاندارد 
519 سلال 1379 و آئین نامه طراحي سلاختمان ها در برابر زلللزله )استللاندارد 2800 
آخلریللن ویللرایللش چلهللارم( و مقررات تعیین شلده در خصوص بارهاي ناشلي از 

انفجلار در طراحلي مسلجد ملورد توجه قلرار گیرد. 
استفاده از آئین نامه هاي فوالد و بتللن در طللراحللي سللازه هلللاي فوالدي و بتني 

مي باشلد.  الزامي 
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 بخش ششم،  مقررات عمومی 
 طراحللي سللازه و انتخللاب نللوع پللي بللر اسللاس یافتلله هللای آزمایللش مکانیللک 

خللاك و نتایللج مربوطلله حاصللل مللی  شللود. 
هلر گونله عملیلات شلامل تثبیلت خلاك ، شلمع گلذاري ، میکرو پایلل ، زیر سلازي با 
شلفته آهلک ، بایلد پلس از هماهنگي با مشلاور سلازه صلورت پذیلرد. بللوکاژ روي پي 
بایلد مطابلق نقشله ها بوده و از حد تعیین شلده تجلاوز ننماید. )حداقل 25 سلانتیمتر( 
در صلورت بلاال بلودن سلطح آبهلاي زیلر زمینلی ، عایلق بندی پلي و یا ایجلاد زهکش 
ضلروري اسلت. نلوع آب مصرفلي جهلت عملیلات بتن ریلزي بایلد در حد اسلتاندارد با 
PH خنثلي باشلد. طراحلي کنسلول یلا طلره با علرض بیلش از 1/5 متلر مجاز نبلوده و 

در صلورت اضطلرار بایلد اتصلاالت خلاص در نظلر گرفتله شلود. طراحي و اجلراي طاق 
ضربلي جهت مسلقف نملودن بناي مسلجد مجاز نبوده و در شلرایط عدم دسترسلي به 
مصاللح بتنلي و آهلن آالت در اجلراي طلاق ضربي فاصله تیرهلاي فرعي از 80 سلانتي 
متلر تجلاوز ننمایلد. سلازه پلله هلا باید بلا حداکثر بارگلذاري طراحي شلود تلا در زمان 

بحلران و آتلش سلوزي قابلیلت الزم را جهلت تردد و ازدحام داشلته باشلد. 
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بخش هفتم، رعایت نکات فنی و موارد ایمنی
کلیله رواداریهلای مجلاز تیلر و سلتون پلس از سلاخت در اسلکلت فللزي مطابلق 
دسلتورالعمل ها ، حدود تعیین شلده در آئین نامه ها باشلد. هر گونه سلاخت و سلاز 
و تغییلرات و افزایلش زیلر بنلا در مسلاجد فقط زیر نظر کارشلناس و مشلاور ذیصالح 
مجلاز ملي باشلد. با توجه بله بناي مسلجد بعنوان فضلاي عمومي ، اجلراي مهاربندی 

دیوارهلا )wall post(  الزاملي مي باشلد.
اعملال هلر گونله بارگلذاري اضافي مانند نصب لوسلتر ، تابلو و اشلیاء وزین  در سلقف 
و دیوارهلا بایلد تحلت نظلر مسلئول فنلي و محاسلب پلس از تأییلد صلورت پذیلرد. 
درصلورت نیلاز بله ترمیلم عایلق بنلدی بایلد، کلیله عایلق بنلدی قبللي جملع آوري 
وعایلق بنلدی جدیلد بعنلوان عایق رطوبتي نصلب گردد. سلازه پله ها باید بلا حداکثر 
بارگلذاري طراحلي شلده بوده تلا در زمان بحران و آتش سلوزي قابلیلت الزم را جهت 

تلردد و ازدحام داشلته باشلد. 
افلزودن هلر گونه سلازه اعم از سلازه سلبک و یا سلنگین )بلا مصالح بنایلي( باید قبال 
بررسلي و پلس از تأییلد محاسلب و پلس از کنترل نقشله هلا و وضع موجلود بنا اتخاذ 
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تصمیلم گلردد. مجلري سلازه مسلجد موظلف اسلت نسلبت بله کنتلرل آهلن آالت ، 
مصاللح، پیلچ و مهلره هاي مصرفي اقلدام به انجام آزمایشلات ضلروري، کنترل جوش 
و بتلن در حیلن اجلراي عملیلات تحت نظر شلرکت معتبلر نماید. با توجله به اهمیت 
مسلاجد کله محلل تجملع مسللمین ملي باشلد ، رعایلت نلکات ایمنلي شلامل نصب 
للوازم اعلالم حریلق و اطفلاء حریلق و اجلراي پوشلش ضد آتلش جهت سلطوح فلزي 

و بتني اسلکلت سلازه الزامي اسلت.
اقداملات اجرایلي جهت مقاوم سلازي سلازه مسلاجد سلاخته شلده در برابلر نیروهاي 
جانبلي و زلزلله ضلروري اسلت. تغییلرات، دخل و تصرف در نقشله هلاي در حال اجرا 
مسلاجد مجلاز نبلوده و در صلورت نیلاز باید تحلت نظر کارشلناس و مشلاور ذیصالح 
انجلام شلود. بله منظلور رعایلت اصلول بهداشلت و ایمنلي ، جهلت مسلقف نملودن 
شبسلتان و مسلتحدثات جانبي مسلجد، از اسلتفاده ایرانیت و پشلم شیشله و مصالح 

غیرمجلاز دیگلر پرهیلز  گردد. 
         



مسجد جامع کرمان

فصل پنجم: نور، روشنایی و صوت در مسجد 
بخش اول: هدف اصلی
بخش دوم: بخش های مختلف روشنایی
بخش سوم: طراحی صوت در مسجد
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نور، روشنائی و صوت در مسجد
 بله طلور کللي ، بحلث دربلاره طراحي روشلنایي مسلجد از ابتدا بلر اسلاس منبع نور 
بله دو شلاخه تخصصلي تقسلیم ملي شلود؛ طراحلي بلا توجله بله نلور روز؛ طراحي با 
منابلع مصنوعلي . در عیلن حلال و بله موازات این تقسلیم بندي ، بر اسلاس سلطح یا 
حجملي کله دریافلت کننلده تابش اسلت ، یعني سلطوح داخلل فضا یا حجلم بیروني 

آن ، مالحظلات متفاوتلي بایلد مد نظر باشلد. 
بلراي تامیلن نورکافلی حاضلران در مسلجد ، ابتلدا بایلد بله امکاناتلي کله روشلنایي 
رایلگان پرتوهلاي خورشلید در اختیلار ما قرار مي دهلد ، توجه کرد . از روشلنایي روز 
ملي تلوان هلم بلراي روشلنایي عموملي کل محیلط اسلتفاده کلرد و هلم بله صورتي 
هدفمنلد و متمرکلز نقلاط مهلم فضلاي داخللي ، مثلل محلراب و منبلر را روشلنائی 

می بخشلید. 
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بخش اول،   هدف اصلی
 هدایلت و کنتلرل روشلنایی در سلاختمان از اهمیلت باالیلی برخوردار اسلت. در یک 
طراحی مناسلب مي توان شلخصیت شلبانه مسلجد را از شلخصیت روزانه آن تفکیک 
کلرد . بایلد بله ایلن مسلئله نیز توجه داشلت که هلدف اصللي در اکثر مراسلم عبادي 
در فضلاي مسلجد ، حفلظ » وحلدت اجتماعی  « اسلت ، پس در صورتي کله به ایجاد 
حریلم هلاي کوچلک و دنلج در فضاي شبسلتان اصلي نیاز باشلد مسلئله بایلد به مدد 

طراحلي دو سیسلتم روشلنایي عموملی و مکمل در کنار هم حل شلود. 
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بخش دوم،   بخش های مختلف روشنایی
روشنایي را مي توان  شامل سه بخش دانست:

 الف - روشنایي معماري:
 روشلنایي هماهنلگ بلا خصوصیات و شلخصیت معماري که به منزلله زمینه اي براي 

دیگر بخشلهاي روشلنایي عمل مي کند:

طراحي در فضاهای مختلف بایسلللتی بصورت موردي و با تبادل نظر میان معمار ، . 1
طراح روشنایي و متولي مسجد بررسي شود. 

استفاده از لوسترها یا آویزهاي روشنایي به منزله منبع اصلي روشنایي درفضاي اکثر . 2
مساجد رایج است ، از این رو توصیه مي شود که از این تجهیزات به منزله عنصر تزییني در 

فضا استفاده شود. )اگر آویزها منبع اصلي تأمین روشنایي باشند(. 

 در صورت استفاده از آویز، باید نوعي از آنها انتخاب شوند که حدود 20 الي 30 لوکس . 3
روشنایي را تأمین کنند. المپ هاي آن نیز باید به گونه اي قرار گیرند که بدون پوشش در 

معرض دید نباشند. 
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 اصوال همان دقتي که در طراحي روشلللنایي فضاي داخلي مساجد به عمل می آید ، . 4
باید در خارج از مسجد و در روشن سازي نما هم صرف شود. روشن سازي نما هم فن است 

و هم هنر. نورافشاني نما بخشي از زبان معماری کل بنا ست.

امروزه اکثر معماران و طراحان نورپردازی ترجیح می دهند که روشلللنایی داخلی . 5
و خارجی ساختمانها را بشکل غیر مسلللتقیم و انعکاسی به شیوه مخفی کردن منابع نور 

تامین نمایند.

ب - طراحي روشنایي براي قرائت: 
روشلنایي مناسلب بلراي فعالیلت هلاي جلاری، ماننلد مطالعله قلران ، ادعیله و دیگر 

متلون مذهبلي و نملاز جماعلت و علزاداري:

از میان همه فعالیت هاي متداول در محیط مسجد قرائت قرآن و ادعیه و دیگر متون . 1
مذهبي به دقیق ترین نور پردازي نیاز دارد ، و طراحي و برنامه ریزي بقیه فعالیت ها ناگزیر 

تحت تأثیر روشنایي قرائت خواهد بود. 

 در هنگام طراحي این بخش از منابع روشنایي در مسجد بیش از هر بخش دیگر باید . 2
به نیاز افراد مسن توجه داشت و آسایش بصري آنها را هنگام مطالعه درمحیط فراهم کرد. 
قرائت قرآن و ادعیه مکتوب و اصوال هر نوع مطالعه در فضاي مسلللجد نیازمند نوري است 

که فاقد سایه روشن هاي شدید )کنتراست( باشد. 

 روشنایي حاصل از پنجره هایي که نور آفتاب را مستقیماً به داخل انتقال نمی دهند  . 3
مشروط بر آن که با عمق فضا در تناسب باشند، منبع خوبي براي مطالعه است.

 در هنگام استفاده از منابع مصنوعي براي تأمین روشنایي مناسب مطالعه باید قدرت . 4
و موقعیت منابع به نحوي انتخاب شود که حتي االمکان نقاط فرو رفته در سایه هاي تند 

وجود نداشته باشد. که هدف اصلي در این جا توزیع یکنواخت روشنایي است. 
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براي تأمین روشنایي مناسلللب جهت مطالعه در فضاي مسجد بهتر است که نور از . 5
باالي سر و از چند راسلللتا به سمت پایین تابانده و منابع به نحوي قرار داده شود که دامنه 

روشنایي آن ها همپوشاني داشته باشد. 

 مسئله همپوشاني منابع معموال با مطالعه دقیق پالن سقف و انتخاب بهترین محل . 6
هاي نصب از روي آن صورت مي گیرد. 

ج - روشنائي هاي ویژه: 
روشلنایي تأمیلن شلده به وسلیله شلبکه اي مکمل طرح روشلنائي قرائت کله با هدف 

برجسلته سلازي نقاط یا فعالیت هاي خاص طراحي شلده باشلد. 
گاه ایلن منابلع نلور را بله صورت مجلزا از منابع روشلنائي معماري و یا روشلنایي قرائت 
در فضلا نیلاز داریلم و احتملاال نیلاز اسلت کله در حالت خاموش بلودن منابع روشلنائي 

معملاري و قرائلت ، صلورت خطیلب یلا نوحه خوان یا بخشلي از بنا روشلن باشلد.  
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نور پردازی در شب مسجد جامع امام صادق )ع( تهران
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بخش سوم،   طراحي صوت در مسجد 
بللراي طراحللي علمللي شبسللتان مسللاجد بلله منظللور رسللیدن بلله بهتریللن راه بللراي 
تعییللن فللرم ، حجللم و پوشللش دیوارهللا بایللد از اصللول تئللوري و بللا توجلله بلله 
تجربیللات گذشللتگان ، نتایجللي را بلله دسللت آورد. بلله ایللن ترتیللب سلله عامللل 
اصلللي کلله بللراي طللرح شبسللتان موردنیللاز مللي باشللد عبللارت اسللت از: حجللم ، 

فللرم ، پللژواك. 

شکل: 
در ملورد تعییلن شلکل شبسلتان ، نخسلتین نکتله اي کله بررسلي مي شلود نسلبت 
طلول ، علرض و ارتفلاع بله یکدیگر اسلت کله در چنین ملواردي در کتابهلاي قدیمي 
آکوسلتیک نسلبت هایي از قبیل: 5 ، 3 ، 2 به عنوان دسلتور العمل اساسلي به چشلم 

ملي خورد. 
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بلندگوها: 
طلرح سیسلتم بلنلد گوهلا و نصلب آن ها بایلد هماهنگ با طلرح معماري سلاختمان 
باشلد. بلندگوها داراي دو نوع سیسلتم مرکزي و پخشلي هسلتند. در سیستم مرکزي، 
مجموعله اي از بلندگوهلاي جهلت دار بلا تواتر زیلاد در چند ردیف طراحي مي شلوند 
و بلا واحدهلاي تواتلر پاییلن جهلت دار ترکیلب شلده ، در قسلمت باال و جللوي محل 
سلخنران نصلب ملي گردنلد بهتر اسلت در شبسلتان مسلاجد ، محل نصلب بلند گو ، 
بلاالي منبلر ، درسلت در امتلداد خلط مرکزي سلالن باشلد. این سیسلتم ، صلدا را به 
طلور واقعلي و جهلت دار پخش مي کند و طرح آن بسلیار سلاده اسلت. سیسلتم بلند 
گلوي پخشلي شلامل یلک سلري بلند گلوي تلراز پایین اسلت که به سلقف سرتاسلر 
شبسلتان نصلب ملي شلود. هلر بلنلد گلو صلدا را در فضلاي کوچکلي پخلش مي کند 
کله مشلابه سیسلتم نلور رسلاني اسلت. چنین سیسلتمي در شبسلتان هایي با سلقف 
کوتلاه کله شلبکه بلنلد گوي مرکلزي کفلاف تأمین صداي محیلط را نمي دهلد. مورد 
اسلتفاده قلرار ملي گیرد. معموال بهتر اسلت از سیسلتم بلند گوهاي مرکزي و پخشلي 

بله طلور توأم براي حل مسلائل و مشلکالت اسلتفاده شلود. 
بله طلور کللي در هلر محل شلنونده باید صلدا را تنهلا از یک بلنلد گو دریافلت کند ، 
سیسلتم هایلي کله جایگاه را بلا عالیم پخش شلده از چند بلندگو پوشلش مي دهند، 
معملوال صلدا را بلا بلنلدي بیشلتري پخلش ملي کننلد و سلخنراني بلا کیفیلت بدي 

پخلش خواهد شلد.
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    بخش اول، آب و فاضالب 

خروجي فاضالب - در صورت موجود بودن شبکه فاضالب شهري -بایستی به شبکه  . 1
متصل گردد در صورت عدم شبکه پیش بینی الزم انجام پذیرد.

 بایستی  هر یک از لوازم بهداشلللتي داراي سیفون جداگانه متصل به شاخه افقي یا . 2
لوله قائم باشند. 

 فاصله لوله هاي فاضالب و سرد و گرم بایستی  مناسب تجهیزات بهداشتي طراحی گردد. . 3

 سیفون لوله ها فاضالب و ونت مربوطه بایستی مطابق مقررات مبحث 16 طراحي گردد. . 4

 عمق مناسب جهت دفن  لوله هاي فاضالب در خارج ساختمان باید در نظر گرفته شود.. 5

 حداقل قطر لوله ی فاضالب سرویس بهداشتی  4 اینچ باید طراحي گردد.. 6

لوله کشی آب باران از لوله کشی فاضالب بایستی کامال جدا باشد.. 7

 سیفون های سینک و دستشویی ها بایستی به صورت رو کار نصب شود.. 8
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 اندازه سیفون لوازم بهداشتی طبق جدول )3-3-5-16()پ 1( می باید طراحی شوند.. 9

 شیب لوله های فاضالب2 درصد طراحی گردد.. 10

اتصال چهار راه در فاضالب مجاز نمی باشد.. 11

 دریچه بازدید در باالترین نقطه هر شاخه ي افقي و در پایین ترین قسمت لوله قائم . 12
فاضالب باید در نظر گرفته شود.

هر وسیله باید مجهز به ونت باشد. . 13

 انتهاي باالي لوله ي ونت) هواکش قائم( تا حداقل 60 سانتیمتر باالتر از  بام امتداد یابد .. 14

 از دودکش ساختمان نباید به عنوان هواکش قائم شبکه فاضالب استفاده شود.. 15

 اگر در شاخه افقي فاضالب تعداد توالت ها بیشتر از  4 چشمه باشد، عالوه بر هواکش . 16
مداري براي هر شاخه افقي باید هواکش کمکي نصب گردد. 

 حداقل لوازم بهداشتي بر حسب تعداد اسلللتفاده کنندگان بایستی مطابق  جدول . 17
)2 - 3 - 7 - 16( طراحی گردد.

 نصب توالت فرنگي در محور طولي از دیوار مجاور بایستی بزرگتر از 38 سانتی متر،  . 18
از محور لوازم بهداشتي دیگر 76 سانتی متر و از دیوار روبرو 46 سانتی متر باشد. 

محور طولي توالت ایراني از دیوار مجاور باید 38 سانتی متر  و از دیوار مقابل بزرگتر . 19
از  46 سانتی متر باشد.

 حداقل قطرخروجي کف شوي نباید کمتر از 2 اینچ باشد.. 20

 نصب چربي گیر در آشپزخانه الزامي است . . 21

 فالش تانک 2 مرحله اي) از نوع  کاهنده( برای سرویس های بهداشتی در نظر گرفته شود. . 22

حداقل قطر نامي لوله هایي که به لوازم بهداشتي آب مي رسانند باید مطابق  )جدول . 23
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16-4-4-4( مبحث 16 مقررات ملی ساختمان طراحی گردد.

محل اتصال لوله به لوله و فیتینگ به لوله نباید در اجزاي ساختمان یا زیر کف دفن شوند. . 24

حداقل فشار در پشت لوله هاي آب رساني بایستی مطابق جدول )16، 4، 4، 5، ب( . 25
مبحث 16طراحی گردد. 

 اگر فشار شبکه براي ایجاد حداقل فشار آب در پشت شیرهاي مصرف کننده کافي . 26
نباشد، باید از طریق بوستر پمپ باضافه مخازن و یا  پمپ و منابع هوایي فشار تأمین گردد. 

نصب مستقیم بوستر پمپ بر روي لوله انشعاب آب مجاز نیست.. 27

 اتصاالت لوله آب به مخازن و شلللیرها و دستگاه هاي تصفیه آب بایستی  از نوع مهره . 28
ماسوره باشد. 

 شیر روشویي بایسلللتی  از نوع کاهنده مصرف آب )اهرمي، فشاري، الکترونیکي و . 29
پدالي( باشد. 

شیرهاي مصرف بایستی مجهز به پرالتور )وسایل کاهنده فشار( باشد. . 30

شیرهاي مخلوط توالت در سمت راست کاسه توالت باید نصب گردد. . 31

 مصالح لوله کشي  از نوع گالوانیزه یا پلی اتیلن بایستی انتخاب گردد. . 32

در باالترین نقطه لوله کشي آب شلللیر تخلیه هوا  و در پایین ترین نقطه شیر تخلیه . 33
نصب گردد. 

عایق کاري شبکه آب گرم و برگشلللت آب گرم بایستی  مطابق مقررات مبحث 16 . 34
طراحي گردد. 

در ساختمان همه لوازم بهداشتي که  طراحی میگردد بایستی با آب گرم تغذیه گردد. . 35
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بخش دوم، تاسیسات گرمایی، برودتی و تهویه

 گرمایش مساجد حد المقدور از طریق سیسلللتم حرارت مرکزي انجام پذیرد، در . 1
صورت عدم امکان بایسلللتي وسیله گاز سوز در خارج از شبستان تعبیه و با کانال کشي به 

تمام محوطه شبستان انتقال یابد. 

 نصب وسایل گاز سوز گرمایشي در فضاهاي دخل مساجد ممنوع است. . 2

شیر بخاري گاز سوز فن دار باید در ارتفاع 2.4 متر نصب گردد.. 3

 تعویض هوا به منظور تأمین اکسلللیژن و جلوگیري از افزایش Co2 از دهانه هاي . 4
بازشو از قبیل پنجره که سطح بازشلللوي هر فضا حداقل 4 درصد سطح زیر بناي آن فضا 

باشد، مطابق بند )3 ، 4 ، 13 ، 14( مبحث 14 مقررات ملی ساختمان باید انجام پذیرد. 

 اگر فضاي مورد تهویه از یک باز شلللوي قائم و یک دهانه باز شلللوي افقي به بیرون . 5
مربوط است ، عرض مفید فضاي باز باید دست کم 1.5 برابر عمق بازشو باشد.    )3 ، 4 ، 13، 

14( مبحث 14.
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در صورتی که نتلللوان به طور طبیعی تهویه را انجام داد، تهویه بایسلللتی به طریق . 6
مکانیکی و طبق موارد ذیل انجام گیرد: 

الف( توالت عمومي 25 لیتر بر ثانیه براي هرچشمه 
ب( فضاي شبستان و سالن اجتماعات 7.5 لیتر بر ثانیه براي هر نفر 

ج( حمام 18 لیتر بر ثانیه براي هر واحد 
د( آشپزخانه 7.5 لیتر بر ثانیه بر متر مربع 

هل( سالن غذا خوري 10 لیتر بر ثانیه براي هر نفر

 در فضاهایي که منابع تولید انتشار بو باشد تخلیه مکانیکي الزم است. . 7

سیستم تخلیه مکانیکي هوای آشپزخانه، توالت و حمام ها بایستی کامال مستقل باشد. . 8

 نصب شیر خودکار و قطع گاز حساس در مقابل زلزله و دستگاه اعالم خطر نشت گاز . 9
در موتور خانه الزامي است و در صورت نبود موتورخانه، بعد از شیر اصلی گاز الزامی است.

لوله هاي گاز تو کار از نوع بدون درز یا درزدار مطابق استاندارد  API5L  طراحی گردد، . 10
اتصاالت بایستی از نوع  بدون درز  باشد.

 لوله هاي تو کار بایسلللتی با نوار سلللرد و پرایمر و از یک کارخانه و لوله های توکار . 11
بایستی دو دست ضد زنگ و رنگ روغنی زده شود. 

کنتور گاز در فضاي باز با فواصل مشخص از کنتور و سیم هاي برق مطابق مبحث17 . 12
مقررات ملی ساختمان بایستی طراحی گردد.

پیش بینی هوای احتراق جهت دیگ یا پکیج جهت تامین هوا بایستی طبق جدول . 13
مقررات)5-7-17( طراحی گردد.

 ضخامت کانال کشي سرمایشی  مطابق جدول )2-5-4-14(  بایستی  انتخاب گردد. . 14

عایق کانال هوا در تأسیسات گرمایی و سرمایي از جداول )2-7-4-14( براي داخل . 15
و خارج ساختمان بایستی انتخاب شود.
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کانال هاي داخلي کولر تبخیري احتیاج به عایق ندارند. . 16

مقررات نصب کولرهاي آبي بایستی مطابق بند )10 - 7- 14( و )فصل 7 مبحث 14( . 17
اجرا گردد.

استفاده از لوله هاي خرطومي براي رابط و  یا رایزر دودکش ممنوع است.. 18

ضوابط لوله کشی و تجهیزات اطفاء حریق مطابق مقررات مربوطه  بایستی طراحی گردد.. 19

 مخاذن آب ، بوستر پمپ و لوله کشی اطفاء حریق بایستی پیش بینی گردد.. 20



فصل هفتم: 
موارد ضروری در بهداشت مسجد
نکات بهداشتی ساختمان
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 نکات بهداشتی ساختمان 

کف و قسمت اصلي مسلللجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و بدون فرو رفتگي . 1
بوده و هنگام تردد ایجاد گرد  و خاك ننماید. 

ساختمان دیوار قسمت اصلي مسجد باید از جنس مقاوم و به نحوي باشد که از ورود . 2
حشرات و جوندگان در امان بوده و صاف و برنگ روشن قابل نظافت باشد. 

 در و پنجره هاي مسجد باید سالم بدون شکستگي ، ترك خوردگي ، و رنگ زدگي و . 3
همواره تمیز و پاکیزه بوده از ورود حشرات جلوگیري بعمل آورد. 

سقف باید از جنس مقاوم و برنگ روشن و قابل نظافت باشد. . 4

پوشش سطح حیاط صحن و شبستان مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و . 5
داراي شیب کافي به طرف چاه فاضالب و همواره تمیز و پاکیزه باشد. 

 دیوارهاي شبسلللتان و صحن حیاط مسجد باید سالم و مقاوم در مقابل جوندگان و . 6
پوشش سطح داخلي  آن قابل نظافت و حتي المقدور صاف باشد.
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 قسلللمت اصلي مساجد باید مجهز به سیسلللتم قابل قبول و بهداشتي براي تأمین . 7
حرارت و برودت و تهویه به تناسب فضاي مسجد  و جمعیت استفاده کننده باشد.

 پیش بیني الزم براي تأمین نور به صورت طبیعي یا مصنوعي در تمام قسمت هاي . 8
مسجد اعم از داخل آبدارخانه ، کفشداري ، وضوخانه ، توالت و دستشوئي با رعایت کامل 

مسائل ایمني ضروریست. 

 آب مصرفي در تمام قسمتهاي مسجد باید سلللالم  و مورد تأیید مقامات بهداشتي . 9
باشد. 

 فاضالب تولیدي در آبدارخانه و حیاط ، توالت و دستشوئي و وضوخانه باید به طریق . 10
بهداشتي دفع گردد. 

وجود وضوخانه با شرایط مناسلللب بهداشلللتي و ظرفیت کافي به تناسب تعداد . 11
مراجعین به مسجد اجباریست. 

 کف قسمت وضوخانه باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و داراي شیب کافي بطرف . 12
کف شور و چاهک فاضالب باشد.

 پوشش سطح داخلي دیوارهاي قسلللمت وضوخانه باید از کف تازیر سقف از کاشي . 13
سنگ یا سرامیک باشد و یا حداقل سیمان صاف تخته ماله اي و لیسه اي و به رنگ روشن 

و همواره تمیز و پاکیزه باشد. 

 شیرهاي برداشت قسمت وضوخانه باید همواره سالم و بدون اینکه موجب پراکندگي . 14
و ترشح آب شود قابل استفاده بوده و تعداد آنها متناسب با مراجعین به مسجد در ساعات 

و ایام حداکثر مراجعه به مسجد باشد. 

وجود ظرف محتوي صابون مایع در مجاورت هر شیر برداشت در قسمت وضوخانه . 15
اجباریست. 

 وجود تعداد کافي توالت بهداشتي به تناسب تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و . 16
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ایام حداکثر مراجعه ضروریست. 

 کف توالت باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و داراي شیب به طرف سره و چاهک . 17
توالت بوده و همواره تمیز و پاکیزه باشد. 

استفاده از سره توالت ساخته شلللده از جنس مقاوم و صاف صیقل بدون شکستگي . 18
قابل شستشو و مجهز به شتر گلو الزامیست . 

 دیوارهاي توالت باید از کف تا زیر سقف از کاشي، سنگ و یا سرامیک به رنگ سفید . 19
و همواره تمیز  و پاکیزه باشد. 

 سقف توالت باید صاف  و از جنس مقاوم به رنگ روشن روغني و همواره تمیز باشد. . 20

 وجود شیر برداشت )حتي المقدور مجهز به شیلنگ خرطومي( در داخل هر توالت . 21
الزامي است. 

 پیش بیني الزم براي تهویه کامل و نیز جلوگیري از ورود حشلللرات بداخل محوطه . 22
عمومي و هر یک از توالتها بعمل آید. 

 وجود تعداد کافي دستشوئي بهداشتي متناسب با تعداد مراجعین در ساعات و ایام . 23
حداکثر مراجعه به مسجد الزامي است.

 کف و دیوارها و سقف محوطه دستشلللوئي باید مطابق مواد 32 و 33 این آئین نامه . 24
باشد. 

 استفاده از دستشلللوئي هاي صاف و صیقل از جنس کاشي یا سرامیک که همواره . 25
تمیز و پاکیزه باشد الزامیست. 

 هر دستشوئي باید مجهز به ظرف مخصوص محتوي صابون مایع باشد. . 26

 شیرهاي برداشت آب و لوله و مجاري دفع فاضالب دستشوئیها باید همواره سالم و . 27
بدون اینکه ایجاد ترشح نمایند مورد استفاده قرار گیرند. 
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 توالت باید داراي در سالم و بدون شکستگي و ترك خوردگي و زنگ زدگي و فاقد هر . 28
گونه درز و فضاي باز بوده و بطور کامل قابل بستن و همواره تمیز و پاکیزه باشد. 



پیوست ها
1- برخی فتوای راجع به تخریب مساجد 
2- برخی فتاوای مربوط به مساجد
3- واژه نامه
4- مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
5- قوسها
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  پیوست1،   فتاوای مربوط به تخریب مساجد1

سوال: تخریب مسجد در چه صورت جایز است؟
جواب: از روایات وارده از معصومان )ع( اسلتفاده می شلود که مسللمانان از ابتدا،  ●

حتلی االملکان باید مسلجد را وسلیع بسلازند تلا در آینده مجبور نشلوند مسلجد 
را بله خاطر توسلعه، تخریلب کنند.

» رسلول خلدا )ص( بلر جمعلی کله تلازه مشلغول بنلای مسلجدی بودنلد، عبور 
کردنلد، فرمودنلد: مسلجد را وسلیع بسلازید تلا شلما را جلای دهلد.«

بلا ایلن وجلود، توسلعه بنای مسلجد پس از سلاخته شلدن نیلز مانعی نلدارد و از 
مصادیلق » عملارت مسلجد« بله شلمار ملی آیلد. ممکلن اسلت سلوال شلود: آیا 
خلراب کلردن مسلجد تلازه سلاخت و آبلاد هلم جایلز اسلت یلا خیلر؟ در خلراب 
کلردن مسلجد آبلاد بیلن فقها اختالف اسلت. برخلی از فقها در این صلورت، قایل 

بله توقلف شلده انلد؛ بله دلیل ایلن که قلرآن کریلم ملی فرماید:

1.   مستخرجه از کتاب»140 سوال پیرامون مساجد« انتشارات مرکز رسیدگی به امور مساجد
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» و چله کسلی ظاللم تلر اسلت از آنکله مانع ذکلر خدا در مسلاجد می شلود و در 
جهلت خرابلی آن تلالش می کند؟«1

ایلن  دسلته از فقهلا بلا اسلتناد به آیه شلریفه می گویند: ممکن اسلت بلر تخریب 
مسلجد تازه سلاخت و مسلتحکم و قابل اسلتفاده عنوان » تخریب« صدق کند. 

برخلی دیگلر از فقهلا مثلل صاحلب جواهلر تخریلب مسلاجد را به قصد توسلعه و 
تغییلر نقشله در صورتلی کله به صالح مسلجد باشلد، جایلز شلمرده اند. 2

حضرت امام خمینی )ره( می فرمایند: 
» سلاختن مسلجد و تعمیلر مسلجدی کله نزدیلک به خرابی می باشلد، مسلتجب 
اسلت و اگلر مسلجد طلوری خراب شلود که تعمیلر آن ممکن نباشلد، ملی توانند 
آن را خلراب کننلد و دوبلاره بسلازند، بلکله ملی تواننلد مسلجدی را کله خلراب 

نشلده بلرای احتیلاج ملردم خلراب کنند و بلزرگ تر بسلازند« 3 

سـوال: اهالـی یـک از روسـتا هـا را در نظـر دارنـد مسـجد محقـری کـه 
تکافـوی اهالی محـل را نمی نماید تخریب کنند و مجدداً مسـجد مناسـبی 
در همـان محـل بسـازند. بـا توجه بـه اینکه بـرای توسـعه مسـجد مزبور، 
تنهـا راه، تخریب آن اسـت، لذا خواهشـمند اسـت تکلیف شـرعی را اعالم 

؟ یید ما فر
جواب: خراب کردن به منظور توسعه، در صورت احتیاج مردم اشکال ندارد.4 ●

البتله بایلد توجله نملود کله پلس از تخریب، نبایلد از اجلزا و آالت مسلجد خراب 
شلده در جاهایلی کله در معلرض نجس شلدن اسلت اسلتفاده نمود. 

سـوال: مسـجدی قدیمـی که غیـر قابل اسـتفاده بـود، تخریب و نوسـازی 
شـده، مقـداری از سـنگ های شبسـتان باقـی  مانده. آیـا اسـتفاده از آن 

1. بقره: 114.
2. جواهرالکالم: ج 14، ص 83

3. رساله توضیح المسائل مسئله 911
4. استفتائات: ج 2، ص 368، س 84
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سـنگ هـا جهـت توالت و دسـت شـویی جایز اسـت یـا خیر؟ زیرا سـنگ 
هـای اضافـی از اصل سـاختمان و شبسـتان مسـجد می باشـد؟

جلواب: در فلرض سلوال، اگلر مسلجد دیگلری در محلل یا غیر آن باشلد کله نیاز  ●
به سلنگ داشلته باشلد، صرف آن شلود و چنانچه مسلجد دیگری نباشلد سلنگ 
هلا را بفروشلید و پلول آن را صلرف خلود مسلجد کنیلد و صلرف آن در تواللت و 

دسلت شلویی صحیح نیسلت. 1

سـوال: مسـجدی اسـت که محراب بعضـی از جاهـای دیگـر آن، احتیاج به 
تعمیـر و ترمیـم دارد، اجـازه فرمایید آن را درسـت کننـد یا نه؟

جلواب: اگلر مسلجد در معلرض انهلدام یلا محتلاج به توسلعه باشلد، توسلعه و یا  ●
تخریلب و تبدیلل آن جایلز اسلت. 2

در پاسخ به استفتای دیگری در همین زمینه می خوانیم:
» در صورتلی کله توسلعه مسلجد، محلل حاجلت باشلد، تخریلب و نوسلازی آن 
جهلت توسلعه مانلع نلدارد« 3 بنابرایلن، هرگونله تعمیلر و بازسلازی و تخریلب 
مسلجد در صلورت احتیلاج، جایلز اسلت و در غیر این ملوارد، مصداق آیه شلریفه 

)114 سلوره بقلره( خواهلد بلود و تخریلب جایز نیسلت. 
       

1. مجمع المسائل: ج1، ص 146، س 73
2. همان: ج 1، ص 149) بخشی از سوال 86(

3. همان: ص 146) سوال 75(
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پیوست 2،  فتاوای مربوط به مساجد1

207-آیـا بـرای سـاختن مسـجد رضایـت همسـایگان شـرط می باشـد یا 
؟ خیر

بسلمه تعالی:اصلل احلداث و تأسلیس مسلجد در مللک شلخصی و یلا در مللک  ●
ابتیاعلی یلا اهدائلی بلرای بناء مسلجد مشلروط بله اجلازه و موافقت همسلایگان 

. نیست
217-اگر شـخصی زمینی را برای سـاختن مسـجد وقف نمایـد و ذکر نکرده 
کـه ایـن زمیـن برای لـوازم مسـجد مثـل دستشـویی و حمـام و کفش کن 
هـم باشـد یعنـی این وقف خـود را تفضیـاًل بیان نکرده اسـت اگر قسـمتی 
از ایـن زمیـن را بـه عنـوان صحـن مسـجد بنـا نماید آیـا حکم مسـجد را 

دارد؟ آیـا دیوارهای مسـجد نیـز حکم مسـجد را دارند؟
بسلمه تعاللی: اگلر زمیلن بلرای سلاختن مسلجد وقلف شلده و واقف خلودش یا  ●

1. مستخرجه از کتاب» استفتائات باب وقف« مقام معظم رهبری انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه
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بلا اجلازه او شلخصی در آن زمیلن بله قصلد مسلجدیت نملاز خوانده تملام زمین 
حکم مسلجد دارد.

233- آیـا احـکام مسـجد صرفـًا بـا خوانـدن صیغـه مسـجد الزم االجراء 
؟ ست ا

بسلمه تعاللی: احلداث مکانی بله نام مسلجد و واگذار کلردن آن به نمازگلزاران و  ●
خوانلدن وللو دو رکعلت نملاز، در تحقلق وقفیت آن کفایلت می کند. 

269-در صورتـی کـه واقف امروز نیازمند باشـد از موقوفات مسـجد چیزی 
به او می رسـد یـا خیر؟

بسمه تعالی: بعد از وقف واقف اجنبی از وقف می شود ، واهلل العالم . ●

576- اهالـی روسـتایی به خاطـر تخریب حسـینیه محل، قصـد دارند این 
مـکان را که وقف حسـینیه می باشـد بنایـی احـداث نمایند کـه طبقه اول 
آن حسـینیه و طبقـه دوم آن مسـجد باشـد. آیا احـداث یک طبقـه به نام 

مسـجد جایز اسـت یـا خیر؟
بسمه تعالی:  تغییر وقف جایز نیست. ●

649- مسـجدی در لـب کوچـه واقع شـده، جهت توسـعه کوچـه که محل 
عبـور عـده ای از اهالـی می باشـد مـی خواهیـم مقـدار 1/5 متـر در طول 
خـود مسـجد کـه 12 متـر می باشـد را عقـب نشـینی کنیم جهت توسـعه 
معبـر، آقایـان گلپایگانی و اراکی قدس سـره آن را جایز نداشـته اند و حال 
جهت روشـن شـدن بیشـتر مسـئله خواهشمند اسـت سـریعًا نظر مبارک 
حضـرت آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای را مرقـوم فرمائیـد تا رفع اشـکال و 

گردد.  اشـتباهات 
بسلمه تعاللی:  قلرار دادن مقلداری از مسلجد را جلزء معبلر خلالف شلرع و حرام  ●

ست.  ا
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697-اخیـراً بـا توجه بـه افزایـش جمعیت و کوچـک بودن فضای مسـجد 
مقداری به مسـاحت قبلی مسـجد اضافه و سـاخت و سـاز جدیدی وصل به 
بنای قبلی احداث و مسـاحت مسـجد را وسـعت بیشـتری داده شده است، 
مضافـًا مقـداری از اصل بنای قبلی مسـجد را کـه از بدو تأسـیس به عنوان 
مسـجد اسـتفاده می شـد از حالت مسـجد خـارج و بـه عنـوان آبدارخانه 
جـدا گردیـده و هزینـه زیـادی انجام شـد و فعـاًل بـه عنـوان آبدارخانه یا 
چایخانـه اسـتفاده مـی شـود و ایـن امر در زمـان تغییـر و تحول مسـجد 
مـورد اعتـراض چند تـن از اعضای هیئـت امناء قـرار گرفتـه، در این رابطه 

مـا را ارشـاد فرمائیـد و بفرمایید که حکم چیسـت؟
بسلمه تعالی: تغییر و تبدیل وقف جایز نیسلت و مقداری از مسلجد که آبدارخانه  ●

شلده بایلد تغییلر کند و به صورت مسلجد برگردد و احکام مسلجد بلر آن مترتب 
است. 

704-بـه خاطر نبودن امکانات فرهنگی و ورزشـی، آبدار خانه قدیمی مسـجد 
را کـه دیگـر از آن اسـتفاده نمـی شـود به محـل باشـگاه بدن سـازی تبدیل 
کـرده ایـم چـون کـه آبدارخانه وصـل به مسـجد اسـت و تعـدادی از جوانان 
ضمـن اینکه مسـائل دینی خـود را انجـام نمی دهند در باشـگاه هم شـرکت 
مـی کنند آیـا از نظر شـرعی ورزش کردن در ایـن محل اشـکال دارد یا خیر؟

بسمه تعالی: تبدیل آبدارخانه مسجد به باشگاه جایز نیست. ●

725-زمینـی جهت سـاخت مسـجد وقف شـده در طراحی جهت سـاخت 
، قسـمت زیـر زمینـی آن جهـت امـور فرهنگی-ورزشـی مسـجد در نظر 
گرفتـه شـده اسـت. )این قسـمت از شبسـتان مسـجد کاماًل مجزا اسـت( 

آیـا ایـن امر اشـکالی دارد؟
بسلمه تعاللی: از ابتلدا واقلف ملی توانلد یلک قسلمت زمیلن خلود را بلرای غیلر  ●

مسلجد وقلف کنلد، املا پلس از وقلف بلرای مسلجد نملی توانلد آن را تغییلر دهلد. 
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پیوست 3، واژه نامه 

ازاره: بخلش زیریلن دیلوار در داخلل و خارج سلاختمان کله معموالً از مصاللح مقاوم 
تلر در مقابلل عوامل فرسایشلی سلاخته می شلوند.

اسلیمی: ترکیب نقوش گل و بوته پیچ در پیچ
ایـوان: تلاالر مسلقف باطاق، اتاق یک سلو باز، فضلای نیمه باز در حلد فاصل فضاهای 
کاملاًل داخللی و کاملاًل خارجلی در جبهله اصللی بنا، جای مسلقفی که جللوی آن باز 

و مشلرف بله حیاط باشلد. )ابداع ایوان را به دوره اشلکانی منسلوب کلرده اند.( 
جلوخـان: فضلای بلاز در جللوی سلردر ورودی بعضلی از بناهلای بلزرگ و مهم مثل 

مسلاجد کله باعلث شلاخص شلدن بنلا و القای شلکوه و عظملت ورودی می شلود. 
حسـینیه: بنای مسلتقل یا بخشلی از بنای مسلجد که برای برگزاری مراسلم عزاداری 
امام حسلین)ع( سلاخته می شلود و در آن ممکن اسلت بعضی مراسلم مذهبی دیگر 

نیز برگزار شلود. 
حیـاط: فضلای بلاز و بدون سلقف، که بخشلی از فضای مسلجد دور تا دور یلا در چند 

سلمت آن سلاخته می شود. 
دست انداز: لبه کوتاه بام یا پله و یا محافظ اختالف سطح. 

رواق: رواق، دهلیز اطراف میانسلرا، فضای سلر پوشلیده و نیمه باز و ممتد، پیشلخانه، 
فضلای ارتباطلی کله غالبلاً در یک سلمت و یلا پیرامون یلک فضای برونگرای سلاخته 
شلده)مانند حیلاط( احلداث می شلود، صفه های سلر پوشلیده کله جلوی اتلاق ها یا 
حجلره هلای اماکلن مذهبلی ایجاد ملی کنند ، آسلتانه و پیشلگاه خانه، ایوان سلتون 

دار ، ایوانلی در طبقله دوم بنا. 
سـردر: عملارت ورودی، تزئینلات اطلراف ورودی، سلازه و سلاخت و سلازهای کنلاره 

هلای در یلا دروازه
شبستان: فضای سر پوشیده بنا ، سالن ستون دار و سرپوشیده مساجد. 

صحـن: صحلن سلرا، حیلاط بلزرگ ، میانسلرا یلا حیلاط مرکلزی سلاختمان ، حیاط 
مرکلزی اماکلن متبرکه.  
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قبه: پوشش نیم کره، گنبد. 
قرنیـز: مصاللح مقاومتلر در پای دیلوار )از فصل مشلترك دیوار و زمین به بلاال ( برای 
کاهلش صدملات ناشلی از رطوبلت و رفلت و آملد و ... بله جنلس آسلیب پذیلر اصلی 
دیلوار. قرنیزهلا از سلنگ ، چلوب و ... سلاخته می شلوند. انتهلای شلیب دار دیوار که 
آب بلاران را بله سلمت خلارج دیوار هدایلت می کند. لبله اطراف بام از جنس و سلفال 

و سلیمان و ...
کاشـی: صفحله رنگین سلفالی بلرای تزیین بنا، کله روی آن لعاب دار اسلت و معموالً 

باشلکال سلاده هندسلی پخته می شود.
ن یا رسلاندن پیلام بر قسلمتی از بنا نقش  کتیبـه: نوشلته ای کله بلرای تزیین بلا تََیمُّ
ملی کننلد، قابلی در بلاالی نملا در پنجره شلبیه به محل کتیبله )در معنلا( ، اما بدون 

نوشته. 
گنبـد: یکلی از زیباتریلن و باشلکوه تریلن نلوع پوشلش هلا بلا اسلتفاده از مصاللح 
فشلاری )خشلت و آجلر( ، گنبلد طاقلی اسلت کله حلول محلور قائلم )عملود منصف 
دهانله( چرخانلده شلود ، گنبدهلا بله صلورت نصف کلره تو خالی هسلتند و یلا قطعه 
ای از کلره تلو خاللی و یلا به شلکل مخلروط ، و مخروط ضللع دار )هرم(، یا بر اسلاس 
شلکلی اسلت کله از چرخلش یکلی از انلواع قوسلهای طاق حلول محوری کله از راس 

آن گذشلته و بله وسلط قاعلده آن عملود اسلت، حاصل می شلود.
گنبدخانـه: اتاقلی کله بلا گنبد پوشلیده شلده باشلد ، قسلمت اصللی که محلراب در 

آن قلرار دارد. 
گـودال باغچـه: حیاطی گلود نشسلته در میان حیاطی دیگلر، که معملوالً عمقش در 

حلدود یلک طبقه اسلت و باغچه دارد. 
ماذنـه: جلای اذان گفتلن، بلنلدی که بلر آن اذان بگوینلد؛ اتاقک باالی پیلش طاق یا 

بلاالی ایلوان جلوی گنبد خانله کله در آن اذان بگویند. 
محـراب: طلاق نمائلی کله جهت قبلله را معللوم ملی دارد ، محلل نشسلتن واعظ در 

مسلجد ، جلای ویلژه پیلش نماز. 
َمدَرس: فضائی برای تدریس و درس خواندن در مدارس، کالس درس. 
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منـاره: منلار ، بنلای سلتون ماننلد و بلنلد و باریک در کنار مسلاجد بمنظور شلاخص 
کلردن مسلجد، و بقلاع متبرکله و یلا جهلت راهنملای مسلافران در کنار جلاده ها ، و 
جایلگاه رفیلع بلرای اذان گفتلن. منلاره هلا همچنیلن در مهلار رانلش طلاق درگاهها 
موثرند. هر مناره از سله قسلمت؛ پایه، سلاقه)بدنه( و تاج تشلکیل شلده اسلت. فضای 
گشلاده بلاالی منلار یلا انتهلای راه پلله مناره که جلای موذن اسلت بلرای اذان گفتن، 

گلدسلته گفته می شلود.
هشـتی: دهلیلزی هشلت گلوش، اتاق هشلت وجهی ، قسلمت بیلرون هشلته خانه ، 
فضلای سرپوشلیده متصلل بله کوچله و حیاط خانله ، فضای بعلد از فضاهلای ورودی 
کله غالبلاً بالفاصلله پس از درگاه قلرار می گیرد، تنهلا جایی که از منطقه بسلته خانه 
بیلرون ملی آیلد و ارتبلاط بنا را بلا خارج تأمیلن می کند. مهلم ترین کار کرد هشلتی 

تقسلیم مسلیر ورودی بله دو یلا چند جهلت و حفظ قسلمتی از حریم خانه اسلت. 
کاربنـدی: انلواع سلقف تزئینی با شلیوه ای از شلبکه بنلدی و بافت، مجموعله باریکه 
طاقهلای موربلی کله بلا یکدیگلر تالقلی دارنلد و از تقاطلع آنهلا در مفصلل هلا جهت 
زدن طلاق بله منظلور پوشلش اسلتفاده ملی شلود، قسلمت حلد فاصلل بیلن طلرح 

چهارضلعلی تلا جائلی کله سلاقه گنبلد از آنجا شلروع می شلود.
گره: نقوش هندسی تزئینی، محل تقاطع راست و راسته.

معـرق: در فرهنلگ عمیلد بله معنلای تکه تکله، رگه رگله و وصلله می باشلد، از انواع 
آن معلرق چلوب و کاشلی را ملی توان نلام برد.

مقرنـس: قنلاس بنلدی هلای قوسلی، نوعلی سلقف تزئینلی متشلکل از چنلد ضلعی 
هلا و اجلزای ظاهلرا آویختله کله هلر یلک بله عنلوان پایله ای بلرای بخش بلاال عمل 
می کننلد، تزئینلات آویلزه ای شلکل کله با آجر، گچ، سلنگ، کاشلی و چوب سلاخته 
شلده و معملوال زیلر ایلوان هلا بلکار برده ملی شلود. و نوعی سلقف تزئینی می باشلد.
هـّره: آجلری کله بصلورت نلره کار ملی گذارنلد، آجلری کله از پهللو و درازا بله طور 

عملودی در نملا کار شلده باشلد.
یـزدی بنـدی: انلواع سلقف تزئینلی زیر گنبلد یلا طلاق ورودی و حالتی بین رسلمی 

بنلدی و مقرنس.
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پیوست 4 ، مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

ضوابط و مقررات مکان یابی مساجد در طرح های توسعه شهری و روستایی

 در راسلتای تحقلق وظایلف محولله بلر اسلاس بندهلای اللف و ب از ملاده 107قانون 
برنامله چهلارم توسلعه اقتصلادی، اجتماعلی و فرهنگلی و بنلا بله پیشلنهاد معاونلت 
شهرسلازی و معماری وزارت مسلکن و شهرسلازی ، شلورایعالی شهرسلازی و معماری 
در جلسله ملورخ 87/5/7 ضوابلط و مقررات مکان یابی مسلاجد در طرح های توسلعه 

شلهری را به شلرح زیلر تصویلب نمود:

1-مکان یابی در مساجد در بخش های توسعه شهری: «
بلا توجله به اینکه توسلعه شلهری دارای سلاختار محلله ، کالن محله ، ناحیه شلهری 
و منطقله شلهری ملی باشلند دسلتگاه تهیه کننلده طرح های توسلعه شلهری مکلف 
اسلت در سلاختار هریلک از مراکلز محلالت یلک مسلجد محلله ای در کنلار سلایر 

کاربلری هلا و خدملات محلله ای پیلش بینی شلده ، ملکان یابلی و منظلور نمایند. 
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بدیهلی اسلت در چنیلن سلاختاری مرکلز محلله ارتبلاط مسلتقیم بلا سلاختار کالن 
محلله) ناحیله شلهری( خواهلد داشلت. 

- بلرای مراکلز کالن محلله هلا )ناحیله هلای شلهری( و مراکلز مناطلق نیلز دسلتگاه 
تهیله کننلده طرح توسلعه شلهری مکلف بله پیش بینی ملکان احداث مسلاجد کالن 
محلله ای )ناحیله شلهری( و منطقله ای متناسلب با سلاختار سلسلله مراتبی شلهری 

بود.  خواهنلد 

تبصره1-در شلللهرهایی که مساحت مسجد جامع شلللهر موجود پاسخگوی نیاز  ■
نمازگزاران جمعه اعیاد و مناسبت ها نیسلللتند احداث مسجد جامع جدید شهر در 
ارتباط با ساختار شهر در تکالیف دستگاه تهیه کننده در هنگام تهیه طرح های توسعه 

شهری می باشد. 

تبصره 2- اولویت در مکان یابی مسلللاجد احداثی در اراضی دارای مالکیت دولتی و یا  ■
موقوفات مردمی جهت احداث مسجد، اسلللت. در صورتی که اراضی دارای مالکیت 
دولتی یا موقوفات مردمی در محل مورد نظر موجود نباشد، پیش بینی محدوده ای از 
بافت توسعه شلللهری که در صورت تملک بخشی از اراضی آن امکان احداث مسجد را 

داشته باشد، ضروری خواهد بود. 

تبصره 3- مساحت اراضی مسلللاجد محله ای حدود 500 متر مربع و مساحت اراضی  ■
مساجد کالن محله ای حدود 1000 متر مربع پیشنهاد می گردد. 

تبصره 4- پیش بینی و مکان یابی مساجد در طرح های توسعه شهری الزاماً متمایز از  ■
کاربری های فرهنگی خواهد بود. 
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2- مکان یابی مساجد در شهر های جدید: «
دسلتگاه تهیله کننلده طلرح های جاملع و تفصیللی شلهرهای جدید مکلف بله مکان 
یابلی مسلجد جاملع شلهر در اراضلی بلا مالکیلت دولتلی و یلا موقوفلات مسلجد و 
متناسلب بلا سلرانه ملورد نیلاز جمعیلت افلق طلرح و در مرکلز سلاختار اصلی شلهر 
اسلت. ضملن آنکله ملکان یابلی مسلجد محلله ای ، کالن محلله ای)ناحیله شلهری( 
نیلز تکلیلف دسلتگاه تهیله کننده طلرح جاملع و تفضیلی شلهر جدید هماننلد موارد 
مذکلور در بنلد یلک ایلن مصوبه)ملکان یابی مسلجد در بخش های توسلعه شلهری( 

می باشلد. 
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3- مکان یابی مساجد در شهرک های مسکونی:  «
در تهیله طلرح هلای مربلوط به شلهرك هلای مسلکونی، نهاد، دسلتگاه و یا سلازمان 
تهیله کننلده طلرح مکلف اسلت متناسلب بلا جمعیلت پذیری شلهرك در سلال افق 
طلرح و مطابقت طرح با سلطوح شلهری)محله، ناحیه»کالن محله«، شلهرك( حداقل 
یلک مسلجد در مرکلز شلهرك و مرتبلط بلا سلاختار اصللی در مجلاور سلایر خدمات 
عموملی پیلش بینلی نمایلد. بدیهی اسلت که چنانچله جمعیت پذیری شلهرك پیش 
از سله محلله شلهری باشلد، نیلاز بله پیلش بینلی یلک مسلجد بلرای کل شلهرك و 
نیلز پیلش بینلی مسلاجد محلله ای بلرای هر یلک از محالت جلزء تکلیلف طراحان و 

مجریلان شلهرك خواهلد بود. 
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4-محوریت مسجد در تهیه طرح های جامع و تفضیلی: «
در بخلش هلای موجود شلهرها و به هنگام تهیله طرح های جامع و تفضیلی، دسلتگاه 
تهیله کننلده مکللف اسلت سلاختار فضایلی شلهر ملورد نظلر را بله گونله ای تنظیم 
نماینلد تلا مسلاجد موجلود و جدیلد االحلداث بلا توجله بله موقعیلت و ایفلای نقش 
شلهری، مسلاحت و بعلد مکان به عنوان مسلاجد محلالت، مسلاجد کالن محله)ناحیه 
هلای شلهری( و شلهری منظلور شلوند. بدیهلی اسلت در صورتلی که مطالعلات طرح 
نشلانگر کمبود سلطح سلرانه مسلاجد در هر یلک از تقسلیمات شلهری) محله، کالن 
محلله، ناحیله( باشلد، دسلتگاه تهیله کننلده طلرح جاملع و تفضیلی مکلف بله مکان 
یابلی مسلاجد در اراضلی بلا مالکیت دولتلی و یا موقوفات مسلجد با نیاز سلاکنین و با 

اولویلت توسلعه فضاهلای موجود در آینده اسلت.

تبصره 1- در تهیه طرح های جامع و تفضیلی و هادی توجه به محوریت مساجد از نظر  ■
کالبدی و ساختاری ضروری است. 

تبصره 2-در مساجد جدید االحداث پیش فضا به عنوان تجمع افراد) جدا از مساحت  ■
مفید مسجد( و توسعه آتی پیش بینی شود. 

تبصره 3-در مناطقی که از جسینیه ها زیاد اسلللتفاده می کنند توصیه می شود که  ■
مساجد به صورت ترکیبی از مسجد و حسینیه پیش بینی شود . 
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5-روستاها: «
در طلرح هلای هلادی روسلتایی نهلاد تهیله کننلده طلرح هلا مکلف اسلت متناسلب 
بلا ویژگلی هلای فرهنگلی، قوملی و میلزان جمعیلت روسلتا، اراضی ملورد نیلاز برای 
احلداث حداقلل یک مسلجد در اراضی دولتی در سلاختار اصلی روسلتا را ملکان یابی 
نمایلد و چنانچله جمعیلت یک روسلتا مقیلاس بیش از جمعیت سله محله مسلکونی 
بله نزدیکتریلن شلهر مرکلز آن شهرسلتان باشلد، علالوه بلر مسلجد اصللی روسلتا، 
مسلجد در مقیلاس محلله ای بلرای هریلک از محلالت نیلز پیلش بینلی و در طلرح 

هلادی منظلور نماید. 
بدیهلی اسلت در بخلش های توسلعه کالبدی روسلتا، چنانچه  این بخش ها مشلمول 
پیلش بینلی جمعیلت پذیلری بیش از یک محله باشلد پیش بینی مسلجد یا مسلاجد 

متناسلب بلا جمعیلت افق محلله از تکالیف نهاد تهیله کننده طلرح خواهد بود. 
چنانچه در روسلتایی که سلاکنین آن مسللمان می باشلند مسلجد وجود نداشته باشد 
در طلرح هلای هلادی روسلتایی نهلاد تهیله کننده طلرح ها مکلف اسلت متناسلب با 
ویژگلی هلای فرهنگلی، قوملی و میلزان جمعیلت روسلتا، نسلبت بله ارائله پیشلنهاد 
احلداث یک مسلجد در سلاختار اصلی روسلتا اقلدام نماید. پیشلنهاد مذکور بایسلتی 
در اراضلی دولتلی و یلا موقوفلات اهالی بلرای احداث مسلجد جا نمایی شلود. چنانچه 
در محلالت روسلتا مسلاجد محلله ای موجلود اسلت در طلرح توسلعه روسلتا نیلز به 
تناسلب جمعیلت افلق محلالت جدید مکان یابی مسلاجد محلله ای در اراضلی دارای 

مالکیلت دولتلی و یلا موقوفات مسلجد الزامی اسلت.
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6-الزامات عمومی:  «

بللله منظلللور حفلللظ، اشلللاعه و توسلللعه عللللوم و فنلللون مرتبلللط بلللا معملللاری ( 1-6
مسلللاجد نظیلللر کاشلللیکاری گلللره چینلللی، مقرنلللس کاری و .. اسلللتفاده از ایلللن مصاللللح 

در مسلللاجد الزاملللی اسلللت. 

وزارت مسلللکن و شهرسلللازی موظلللف اسلللت ظلللرف ملللدت 4 سلللال نسلللبت بللله ( 2-6
تدویلللن اسلللتانداردهای فضایلللی مسلللاجد بلللرای پهنللله هلللای اقلیملللی پنلللج گانللله 
ایران)اقلیلللم گلللرم و خشلللک، گلللرم و مرطلللوب، گلللرم و نیمللله مرطلللوب، معتلللدل و 
سلللرد( اقلللدام و مراتلللب را بللله تصویلللب شلللورایعالی شهرسلللازی و معملللاری ایلللران 

برسلللاند. 



128

7-الزامات شهرسازی «

تقویلللت محورهلللای دیلللد) کریدورهلللای بصلللری( بللله مسلللاجد در ملللکان یابلللی ( 1-7
آن هلللا ملللورد توجللله قلللرار گیلللرد. 

ارتفلللاع ابنیللله اطلللراف مسلللجد) حداقلللل تلللا سللله پلللالك(  بایسلللتی کمتلللر و یلللا ( 2-7
هلللم ارتفلللاع مسلللاجد پیلللش بینلللی شلللده باشلللد.کاربری اراضلللی اطلللراف مسلللاجد 
حتلللی االملللکان از میلللان کاربلللری هلللای هلللم خانلللواده بلللا کاربلللری مسلللاجد)فرهنگی، 

آموزشلللی و ...( انتخلللاب شلللود. 
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8-الزامات معماری مساجد: «

در مسلللاجد جدیلللد االحلللداث رعایلللت مقلللررات مللللی سلللاختمان ایلللران الزاملللی ( 1-8
اسلللت. 

در طراحلللی مسلللاجد جدیلللد اسلللتفاده از الگوهلللای معملللاری تاریخلللی و ( 2-8
فرهنگلللی کشلللور الزاملللی اسلللت.

مساجد بایستی با استفاده از مصالح بومی احداث شوند. ( 3-8

در احلللداث مسلللاجد پیلللش بینلللی پارکینلللگ بللله میلللزان یلللک پارکینلللگ بللله ( 4-8
ازای هلللر 5 نفلللر از گنجایلللش شبسلللتان اصللللی الزاملللی اسلللت. 

چنانچللله جلللز برگلللزاری نملللاز و مراسلللم مذهبلللی از فضلللای مسلللجد بلللرای انجلللام ( 5-8
فعالیلللت هلللای دیگلللر اسلللتفاده ملللی شلللود رعایلللت علللدم تداخلللل  ایلللن عملکلللرد هلللا 
بلللا نقلللش عبلللادی مسلللجد و انجلللام فرایلللض مذهبلللی ضلللروری بلللوده و پیلللش بینلللی 

فضاهلللای موردنیلللاز ایلللن کاربلللری هلللا الزاملللی اسلللت. 

احجلللام مربلللوط بللله بنلللای مسلللاجد و نسلللبت فضلللای پلللر و خاللللی آن هلللا ( 6-8
بایسلللتی متناسلللب بلللا نمونللله هلللا مشلللابه آن هلللا در بافلللت هلللای فرهنگلللی و تاریخلللی 

شلللهر باشلللد. 

ریخلللت کللللی) مورفوللللوژی( مسلللاجد بایسلللتی از ریخلللت مسلللاجد موجلللود در ( 7-8
بافلللت هلللای تاریخلللی و فرهنگلللی شلللهر تبعیلللت کنلللد. 

9-بازنگری: «
در صللورت لللزوم ایللن مصوبلله هللر پنللج سللال یکبللار قابللل تجدیللد نظللر اصللالح و تکمیللل خواهللد 

 . د بو
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قوس ایرانیقوس شاخ بزی

قوس کیلقوس جناقی پنج و سه

           پیوست 5 ،  قوسها



پیوست 131

قوس شبدری) مورد استفاده در پوسته خارجی گنبد(قوس گنبدی دو پوسته

قوس پنج و هفت )معروفترین قوس دوره اسالمی ایرانی(قوس گنبدی پاتوپا
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قوس شاخ بزی کوتاه قوس پنج و هشت

قوس شاخ بزی تند قوس پنج و هشت بدون لغاز
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دیاگرام قوسهای داخلی و خارجی قوسهای دوران اسالمی ایران
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