
www.masjed.ir

»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین







 نویسنده: علی سرابیار 
با همکاری: مهدی رزاقی طالقانی و حسن یوسفی

تهیه و تنظیم:  مرکز رسیدگی به امور مساجد
انتشار: چاپ نخست ،پاییز 1397

طراح جلد و مدیر هنری: محسن هادی

نشانی: تهران. خیابان جمهوری اسالمی. خیابان دانشگاه جنوبی. 
نبش کوچه عطارد. پالك 5.
کد پستی: 1316713499

تلفن: 66497027
www.masjed.ir



فهرست
|فصل اول: فضای بیرونی مسجد  11
|فصل دوم: فضای داخلی مسجد  51

|پیوست ها  123







8



9

دیباچه
در طلیعه چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی و بعد از چهار دهه تالش و 
مجاهدت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسا 
و راسخ امام راحل به گوش می رسد که: »مسجد محلی است که از آن باید امور 
اداره شود. این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد. این مراکز 
حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. اینطور نباشد که خیال 
کنند که حاال دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی 

ما برای اداره مسجد است.«1 
در تمام این ســـالها، فعالیت های شـــایان توجهی در بســـیاری از نهادها و 
ســـازمان های متولی در حوزه مسجد صورت گرفته است. اما دانش تخصصی 
مدیریت مسجد و تدوین نظریات و تجربیات مرتبط با آن، در این دوره، امری 
مغفول و فراموش شده بود که در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی و عطف 
به فرمایش امام عزیز  که پیروزی ما برای اداره مسجد است، بر آن شدیم، 

59/4/20   .1
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داشته های خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد که به تعبیر مقام معظم 
رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مساجد1« 
محسوب می شـــود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای و عملیاتی تجمیع و 
تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دســـت اندرکاران و کارگزاران عرصه 

مسجد تقدیم نماییم. 
امید اســـت ضمن مطالعه و بهره مندی از این مجموعه، بـــا ارائه نظرات و 
پیشنهادات خود، در تکمیل هر چه بهتر و کیفی محصوالت در حوزه مدیریت 
مسجد، سهیم باشید. فراموش نکنیم »چنانچه مساجد کیفیت شایسته خود 
را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئوالن 

برداشته خواهد شد2«. 

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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مقدمه
آراستگی و زیباسازی مســـجد، یک فرآیند است. فرآیندی بودن، به این معنا 
است که این اتّفاق، براثر یک تالش جمعی و در طول زمان انجام می شود. تالش 
جمعی در زیباسازی یعنی اســـتفاده از ظرفیت فکری و اجرایی تمام افرادی 
است که به عنوان نمازگزار در مسجد حضور پیدا می کنند. هر شخصی و با هر 
توانایی فکری و مهارتی می تواند در امر زیباسازی مسجد مشارکت داشته باشد. 
صنعتگر، آهنگر، بّنا، نّجار، معلم، روحانی و حتی نوجوانانی که با شور و عالقه در 
مسجد حضور پیدا می کنند، می توانند در این امر مهم و خداپسندانه مشارکت 

داشته باشند.
همچنین گام برداشتن برای ساختن مسجدی زیبا و شوق انگیز، نیازمند زمان و 
صبر و حوصله است. مسئولین مسجد باید با مشورت و نظرخواهی از افراد خبره 

و آگاه اقدامات مناسب را انجام دهند.
زیباسازی مســـجد، صرفاً به معنای آراستن فضاهای داخلی و بیرونی مسجد 
نیســـت. بلکه حذف برخی زوائد و پیراستن مسجد از نازیبایی ها نیز در شمار 

اقدامات زیباسازی به حساب می آید.
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ســـاختار بحث در این بخش مبتنی بر فضای غالب مساجد و به صورت کاماًل 
جزئی طراحی شده است؛ و پیشنهاد هایی که در مورد آراستن یا پیراستن برخی 
از موارد بیان شده، بیشـــتر با رویکرد اصالح وضع موجود مسجد بوده است. 

هرچند که در مواردی،  به برخی نکات تأسیسی هم اشاره شده است.
با توجه به ساختار ارائه مطالب و مشابهت برخی از نکات اصالحی مثل نظافت، 
رسیدگی، ترمیم و... در بخش های مختلف مسجد، گریزی از تکرار بعضی نکات 

نبوده است.
علیرغم جســـتجو و تحقیق برای بیان همه نکات موردنیاز در امر زیباسازی، 
ممکن است نکته ای از قلم  افتاده باشد که پیشاپیش از محضر شما خوانندگان 

محترم عذرخواهی می کنیم.
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فصل اول: فضای بیرونی مسجد «
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ساختمان مســـجد با توجه به محل اقامه نماز، از بخش های مختلفی تشکیل 
می شود: فضای بیرونی و فضای داخلی مسجد که همان شبستان و محل اقامه 

نماز است. هرکدام از این بخش ها هم دارای اجزائی هستند.
فضای بیرونی مســـجد،  اجزای مختلفی دارد از جمله: دیوارها،  ورودی های 

مساجد ، صحن )حیاط( و ...
مهم ترین واصلی ترین قســـمت جزء اول انواع ورودی ها اســـت؛ که شامل 
ورودی های حیاط دار و بدون حیاط اســـت. البته دیوارهای مربوط به سازه 
اصلی مســـجد که در خیابان یا کوچه قرار دارند نیز در این بخش مورد بررسی 

قرارمی گیرد.
در جزء دوم، به قسمت های مختلف صحن حیاط، از حوض و آب نما تا فضای 
سبز و سرویس های بهداشتی و سایر عناصر موجود در صحن حیاط اشاره  شده 

است.
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دیوار «

دیوارها در ساختمان مسجد در ســـه بخش، جزء اصلی و مهمی هستند؛ در 
بیرون مسجد، صحن حیاط و شبستان.

دیوارهای بیرونی، به جهت اینکه جزء نمای مسجد در کوچه یا خیابان به شمار 
می آیند، اهمیت زیادی دارند. این گونه دیوارها باید از شـــکل و فرم ظاهری 
مناسبی برخوردار باشـــند. در این دیوارها باید از بهترین مصالح ساختمانی 
استفاده شود. دیوارهای بیرونی مسجد به دوجهت باید همیشه تمیز و سالم 
باشند؛ به جهت آنکه جزء معدود اجزائی از مسجد هستند که در تمام روزـ  چه 
در هنگام نماز و چه در غیرازآنـ  مشاهده شده و در معرض دید همه افرادـ  چه 

نمازگزاران مسجد و چه غیرازآن هاـ  قرار دارند.
بنابراین، نماکاری دیوار بیرونی مسجد یا بازسازی و برطرف کردن عیوب آن 

باید به سرعت و به شکل مناسبی صورت بپذیرد.
درصورتی که دیوارهای مسجد نیاز به بازسازی دارند ولی به هر دلیلی امکان 
بازسازی آن ها وجود ندارد، شما می توانید برای زیباسازی آن اقدامات زیر را در 
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دستور کار قرار دهید:

در بعضی مساجد روی دیواره های سر در مسجد با استفاده از مهتابی های . 1
قدیمی، اشکالی چون خورشید و ... ترسیم شده اند که متأسفانه این اشکال 
عالوه بر اینکه ظاهر نازیبایی داشته و نور مناسب ورودی مسجد را نیز تأمین 
نمی کنند، زیبایی کاشی کاری ها و یا انواع دیگر نماهای مسجد را نیز خراب 

می سازند. پس بهتر است آن ها را از وردی مسجد حذف کنید.

در نمای دیوارهای بیرونی مساجد ممکن است،  از نمای سنگ،  آجر، . 2
کاشی و یا تلفیقی از این موارد با نرده استفاده شده باشد. در صورت وجود 
هرکدام از این موارد در مسجد،  شما باید نسبت به ترمیم سنگ ها، کاشی ها 
و آجرها و یا در مواردی که نیاز به تعویض اســـت،  نسبت به تعویض آن ها 

اقدام کنید.

در مســـاجدی که نرده، تشکیل دهنده بخشـــی از نمای آن ها است، . 3
استفاده از رنگ های مالیم و زیبا برای رنگ آمیزی ها باید موردتوجه قرار 
گیرد. اگر نرده ها قدیمی هستند و به هیچ عنوان قابل ترمیم نیستند آن ها را 
تعویض کنید؛ و اگر قابل ترمیم هستند در جهت رفع پوسیدگی، زنگ زدگی 

و یا صیقل دادن بخش هایی که قابلیت بّرندگی دارند اقدام کنید.

جمع آوری و پاك ســـازی تبلیغات،  پوســـترها، اعالمیه ها، پارچه یا . 4
بنر هایی که توسط مغازه ها یا همســـایه های اطراف مساجد بر روی دیوار 

نصب شده است.

دیوارهای مســـجد را از لکه های چسب یا برچســـب های تبلیغاتی . 5
پاك کنید. این اقدام می تواند  باهمکاری خادم مسجد یا شهرداری منطقه، 
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با سرعت و ظرافت بیشتری صورت پذیرد.

یک تابلو شکیل و زیبا در سمت راست در ورودی یا سر در مسجد، برای . 6
نصب اعالمیه های مختلف قرار دهید.

همگونی در طرح، نوع، زیبایی و تمیزی میان دیوار ساخته شده برای . 7
مسجد و دیوارهای اطراف آن، مثل دیوارهای مغازه ها یا خانه ها، گام خوبی 
در راستای ایجاد یک نمای مطلوب و جذاب برای مسجد است. برای تحقق 
این مطلوب می توانید با صاحبان و مالکان ساختمان های اطراف مسجد 

به صورت فردی یا گروهی گفتگو کنید.1

ورودی مساجد:
یکی از دغدغه های اصلی در مورد اماکن مذهبی و زیارتی، ساخت و طراحی در 
ورودی برای آن ها است. در اماکن مذهبی و زیارتی مثل مساجد و زیارتگاه ها و 
قبور ائمه ، به جهت آنکه محل مراجعه اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان و 
در بعضی موارد غیرمسلمانان نیز هست، هم باید درخور شأن و جایگاه صاحب 
آن مکان باشد و هم شایسته شـــخصیت و جایگاه مهمان صاحب آن مکان 

شریف باشد.
در این میان مساجد به جهت انتسابشان به خداوند، بیشتر و بهتر باید موردتوجه 

قرار گیرند.
جنس و نوع درب، طراحی و رنگ آمیزی آن، نظافت و رســـیدگی و ترمیم یا 
تعویض درب های مستهلک فرسوده و قدیمی، جزء مهم ترین نکات در مورد در 

1. رعایت برخی نکات مثل ارسال دعوت نامه های زیبا، دعوت حضوری برخی از اعضاء هیئت امناء و امام جماعت از مالکان 
،برگزاری یک مجلس جداگانه در  ساختمان ها، پرداخت بخشی از هزینه های زیباسازی ساختمان هاـ  در صورت امکانـ 
مسجد برای آن ها یا حتی بیان بعضی نکات مهم در مورد عمران و آبادانی مسجد، اهمیت و جایگاه مسجد و مواردی شبیه به 

این ها، در همراه شدن همسایه های مسجد برای کمک و همراهی در موضوع می تواند بسیار مؤثر باشد.
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ورودی مساجد است.
به صورت معمول در هر مسجد یک ورودی اصلی وجود دارد؛ و اگر بنای مسجد 
بزرگ تر و گسترده تر باشـــد، ورودی های فرعی دیگری برای کمک به ورودی 
اصلی ایجاد می شود؛ اما به هر شکل ورودی های عموم مساجد، بر دو نوع است:

ورودی های با جلوخان ) حیاط دار(. 1

ورودی های بدون جلوخان یا ساده. 2

نکته:
در برخی از مساجد قبل از ورود به مسجد، پّله وجود دارد. به همین   •

جهت قبل از پرداختن به انواع ورودی های مسجد، نکاتی در مورد این 
سازه بیان می شود:

پله ها
در ورودی برخی از مســـاجد به علت ارتفاع ســـطح مسجد از زمین پله هایی 
ساخته شده و یا به صورت پیش ســـاخته از جنس آهن، چوب و یا مواد دیگر 

قرارگرفته است.

اگر پله ها باسیمان و سنگ طراحی شده است، باید نسبت به نکات زیر . 1
توجه داشته باشید:

الف( پله ها باید به صورت مستمر و در فاصله های زمانی کوتاه با مواد  •
شوینده مناسب و غیر اسیدی نظافت و شستشو شوند.

ب( هر قســـمتی از پله ها که دچار لقی هستند باید به وسیله مواد  •
مناسب و به شکل صحیح مقاوم سازی شوند.

ج( شکستگی و یا ناقصی سنگ ها به شکل مناسبی ترمیم شوند؛ و  •
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اگر قابل ترمیم نیستند، تعویض یا بازسازی شوند.
د( در لبه پله  زبری ایجاد شـــده و یا از مصالحی استفاده شود که از  •

لیزخوردن جلوگیری شود.

اگر پله ها از جنس آهن، چوب و یا مواد دیگر ساخته شـــده اند، رعایت . 2
نکات زیر ضروری است:

الف( اتصال محکم و بدون مشکل آن ها با سطح زمین به گونه ای که  •
جابجا نشده یا لق نزنند.

ب(  اگر چنانچه از فرش و یا موکت بر روی این مدل از پله ها استفاده  •
می کنید، فـــرش یا موکت متصل به پله باشـــند و امکان جابجایی یا 

سرخوردن فرش و موکت وجود نداشته باشد.
ج( به جهت رفت وآمد مداوم نمازگزاران به مسجد، نظافت و تمیزی  •

این نوع از پله ها و همچنین فرش یا موکت قرار داده شده بر روی آن باید 
بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

سر در

در برخی از مساجد آثار تزئینات مراســـمات خاص مثل پرچم ها یا . 1
ریسه های چراغانی، همواره و در تمام طول سال زیر سر در مسجد وجود 
دارند. به همین جهت الزم است، درصورتی که پرچم ها متعلق به زمان یا 
برنامه ای خاص هستند و یا از این ریسه ها گاهی اوقات استفاده می شود، 

آن ها را از سر در مسجد تا موقع مقتضی جدا کنید.

چســـب های باقی مانده از نصب پوسترها تمیز شـــده و چوب ها و . 2
طناب های اضافی یا باقی مانده از شعارنوشته ها، از سردر مسجد ُجدا شوند.
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به جهت اهمیت روشنایی ســـردر مساجد نکات زیر را موردتوجه قرار . 3
دهید:

الف( اگر المپ اصلی سردر مسجد سوخته و یا شکسته است نسبت  •
به تعویض آن اقدام کنید.

ب( اگر رنگ المپ، سبز یا صورتی و مانند این رنگ ها است، آن را با  •
یک المپ دارای رنگ سفید یا زرد، عوض کنید؛ و از آن المپ در جای 

مناسب دیگری استفاده کنید.
ج( تعویض قاب های شکســـته بر روی المپ هـــا و یا نظافت و  •

شستشوی قاب ها به صورت مستمر هم باید مور توجه قرار گیرد.

اگر سردر مسجد شما از کاشی است یا نقش های مختلف اسلیمی و یا . 4
اسماء اهلل با کاشی بر روی سردر یا کناره های ورودی مسجد کارشده است، 

برای دوام و زیبایی آن،  این نکات را مدنظر قرار دهید:
الف(  نســـبت به تمیز کردن و تمیز بودن و تمیز ماندن مستمر آن  •

اهتمام داشته باشید. کاشی کاری اگرچه به خودی خود باعث زیبایی 
مسجد می شـــود، ولی نظافت و پاکیزگی آن در طول سال ـ  حداقل 
دومرتبه ـ ، جلوه و بروز این زیبایی را بیش ازپیش فراهم می کند. برای 
مثال ممکن است دوغاب های کاشی کاری هنوز روی دیوار باشد. برای 
زدودن آن ها از روی کاشی ها می توان از محلول آب اکسیژنه به ترتیب 

زیر استفاده کرد:

ابتدا سطح موردنظر از هرگونه کثیفی و آلودگی پاك شده و دوغاب . 1
را به طور کامل خیس می کنیم.

در گام بعد، 2 قاشق غذاخوری سفیدکننده اکسیژنه را در 2 فنجان . 2
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آب گرم حل می کنیم.

سپس فرچه را با این محلول خیس کرده و بر روی دوغاب می کشیم.. 3

پس ازآنکه این محلول کاماًل جذب شد، فرچه را به صورت مدور بر . 4
روی دوغاب حرکت می دهیم. حرکت دورانی فرچه بر روی کاشی ها تا 

جایی ادامه پیدا می کند که تمامی لکه ها از بین بروند.

ب( لقی ها، شکســـتگی ها و یا نواقصی کاشـــی ها باید ترمیم و یا  •
تعویض شوند.

چنانچه مســـجد دارای تابلو و نشان بوده و تابلوی آن،  کثیف شده . 1
یا دچار زنگ زدگی و پوسیدگی شده است نسبت به تمیز کردن و رنگ 
زدن آن اقدام کنید. همچنین اگر المپ های داخلی تابلو ســـوخته و یا 

شیشه آن شکسته و یا بنر آن پاره شده، آن ها را تعویض کنید.

تابلوی مسجد باید در جای مناسب و در دید مردم نصب شده باشد. . 2
اگر تابلو در جای مناسبی نصب نشده یا تابلوهای هم جوار مسجد مانع 
دید آن هســـتند، با انتخاب جای مناسب و مشخص، تابلوی مسجد را 

بدون هیچ مانعی در منظر دید مردم نصب کنید.1

چنانچه درختان مانع دید ســـردر مسجد هســـتند، با تعامل با . 3
شهرداری منطقه، فقط شاخه هایی را که مانع دید سردر مسجد هستند 

را قطع کنید.

1. . توجه داشـــته باشـــید که این تابلو اعالنات با تابلویی که پیش ازاین و در بخش دیوار بیان شد متفاوت است. این تابلو 
به منظور اطالع رسانی برنامه ها و فعالیت های مسجد است.
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اگر مسجد شما دارای درهایی با قسمت شیشه ای است، عالوه بر . 4
تعویض شیشه های شکسته و ناقص،  نظافت و تمیزی مستمر آن هم باید 

موردتوجه قرار بگیرد.

از نصب تابلوهای مختلف مربوط به مسجد مثل تابلوهای بسیج یا . 5
کتابخانه و ...، به صورت پراکنده در اطراف مسجد باید پرهیز شود؛ و برای 
این کار بهتر اســـت فضایی را به صورت خاص و متمرکز برای این تابلوها 
در نظر بگیرید؛ و از مسئولین هرکدام از تابلوها بخواهید در رسیدگی به 
نظافت، تمیزی و برطرف کردن عیب های احتمالی تابلوهای خود کوشا 

باشند.

در ورودی و نرده ها
بهترین گزینه برای در مسجد، درب های نرده ای هستند. ویژگی این درب ها 

پیدا و مشخص بودن نمای داخل حیاط و مسجد است.
اگر در مسجد شـــما از این نوع است یا قصد دارید در مسجد از این نوع درب ها 

استفاده کنید به این نکات توجه داشته باشید:

توجه به هماهنگی میان طرح های در ورودی حیاط مسجد و نرده های . 1
دیوارهای مسجد ضروری است. البته این هماهنگی به معنای یکدستی 
نیست؛ بلکه باید این دو مکمل هم باشـــند ورگه هایی از طرح نرده در در 

وجود داشته باشد.

اگر رنگ نرده ها دچار پریدگی شده است و یا قصد دارید رنگ آن ها را . 2
عوض کنید، باید بدانید رنگ درب ها و نرده ها با توجه به نمای مسجد متغیر 
است و از قاعده خواستی تبعیت نمی کند. مثاًل می توانید از رنگ های داخل 



24

کاشی کاری سر در مسجد، رنگ نرده را انتخاب کنید.

به طورکلی، رنگ هایی چون آبی آسمانی، کرم، طوسی کم رنگ، سفید . 3
و ســـایر طیف رنگ های مالیم می توانند انتخاب های مناسبی برای رنگ 
درب ها و نرده ها باشد. توجه داشته باشید که ترکیب چندرنگ برای دروازه 

و نرده های مسجد مناسب نیست.

نرده های مســـجد هر دو ماه یک بار نظافت و تمیز شوند. خاك و دوده . 4
می توانند نهایت هر ســـلیقه ای را در انتخاب رنگ برای نرده ها تحت تأثیر 

قرار دهند.

در بعضی مســـاجد که دارای فضای تجاری، مثل مغازه و یا زیرزمین . 5
هستند، قسمت هایی از نرده های مسجد  به تبلیغات این واحدهای تجاری 
اختصاص پیدا می کند. با توجه به آسیب دیدن نرده ها و نازیبا شدن چهره 
ورودی مسجد، ضروری است ضمن حذف این تبلیغات مکان مناسبی را 

برای معرفی و تبلیغات این واحدهای تجاری اختصاص دهید.

حیاط مسجد
بیشترین اجزاء فضای بیرونی شبستان در قســـمت حیاط قرار دارد. حیاط 
مسجد، غیرازآنکه خودش بخش مهمی اســـت که نیاز به رسیدگی و توجه 
دارد، دربردارنده ســـازه های مختلفی مثل حوض، فضای سبز، سرویس های 
بهداشتی یا حتی تابلوهای اعالنات و... نیز هست؛ بنابراین در این قسمت به طور 

مفصل به اجزاء مختلف حیاط پرداخته شده است.
قبل از بررســـی نکات مربوط به اجزاء مختلف حیاط، توضیح دو نکته ضروری 

است:
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توجه داشته باشید که گوشه های مختلف حیاط، نباید تبدیل به انبار . 1
وسایل اضافی مسجد شود. این امر عالوه بر واردکردن آسیب جدی به زیبایی 
فضای حیاط، به مرورزمان موجب آسیب دیدن و خرابی وسایل خواهد شد؛ 
بنابراین ضروری است، این وسایل از گوشه حیاط جمع آوری شده و به انبار 
منتقل شـــود؛ و درصورتی که مکانی برای انبار در نظر گرفته نشده است، 

فضای مناسبی به عنوان انبار مسجد معین شود.

اگر منزل خادم در فضای حیاط قـــرار دارد باید نکات زیر در مورد آن . 2
رعایت شود:

الف( طراحی و رنگ آمیزی در منزل، دیوارها و پنجره ها متناسب با  •
فضای کلی مسجد به ویژه صحن حیاط باشد.

ب(  از خادم بخواهید نسبت به رعایت برخی موارد مثل عدم نصب  •
طناب برای آویزان کردن لباس ها، پارك نکردن موتور و ... یا قرار ندادن 
وسایل تفریحی برای کودکان در حیاط مسجد، اهتمام و توجه جدی 

داشته باشد.

حوض
حوض،  یکی از نمادهای زیبایی و دل نوازی حیاط مسجد است. راهکارهای زیر 

به زیبا ماندن و زیباتر شدن آن کمک می کند:

اهتمام به تنظیف حوض در آغاز هر فصل امری ضروری است. این عمل . 1
موجب شفافیت حوض و زیباتر دیده شدن کاشی ها و نقوش روی دیواره 

حوض می گردد.

قرار دادن چند ماهی زینتی یا ماهی های قرمز اهالی مسجد در پایان . 2
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ایام نوروز، می تواند تصویر زیبایی به حوض مسجد شما بدهد.

اگر ازنظر فضا، هزینه و یا امکانات دیگر مشکلی وجود ندارد، می توانید . 3
در حوض مسجد آب نما نصب کنید.

اگر مســـجد دارای آب نما یا حوض کوچک است، برای نورپردازی آن . 4
می توانید از چراغ های مخفی کوچک یا چراغ حباب دار گرد استفاده کنید. 
این نوع از چراغ ها به طور مســـتقیم بر روی زمین قرار می گیرند و شبیه 

سنگ های درخشان هستند.

تمام چراغ ها و المپ هایی که در حوض و آب نما استفاده می شوند باید . 5
ضد آب باشند1.

درصورتی که چراغ ها یا حباب های المپ ها شکســـته است، تعویض . 6
شود.

نظافت و تمیزی المپ ها، حباب ها و سایر وسایل به کاررفته در حوض . 7
باید در دوره های زمانی معین و به صورت مستمر انجام شود.

اگر در کناره های حوض به منظور وضو گرفتن نمازگزاران شـــیر آب . 8
وجود دارد، رعایت نکات زیر در مورد آن ها ضروری است:

جنس شیرها ولوله های آب رسانی از کیفیت خوبی برخوردار باشد.  •
تا کمتر نیاز به تعویض باشد.

1. بعضی شرکت ها نیز المپ های شـــناور را به شـــکل های مختلف برای نورپردازی آب نما در حوض طراحی کرده اند 
کیت های LED زیرآبی یک روش عالی در نورپردازی اســـت و می تواند در انواع مختلف حوض یا آب نما استفاده شود. این 
نوع LED برای استفاده در زیرآب ساخته شده و همچنین ولتاژ کمی دارد بنابراین شما نباید نگران هدر رفتن انرژی باشید 
 LED جدید که با مصرف برق بسیار کم می توانند ساعت ها کار کنند. المپ های LED مخصوصاً با ساخته شدن المپ های

قابلیت تغییر رنگ دارند که با انداختن نور بر روی حوض یا آب نما می توانند یک تصویر لطیف و بدیع خلق کنند.
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 طرح و رنگ شیرها و نیز مدل لوله ها متناسب با سازه حوض انتخاب  •
شود.

 ضمن رعایـــت فاصله در نصب شـــیرها،  حتی االمکان لوله های  •
آب رسانی به صورت مخفی جایگذاری شوند.

 مراقبت از شـــیرها به صورت دائمی، نظافـــت و تمیزی آن ها و  •
همچنین تعمیر یا تعویض آن ها در صورت خرابی و یا چکه کردن هم 

باید موردتوجه قرار گیرد.
آب سردکن

بهترین مکان برای نصب آب سردکن، کنار دیوار حیاط و دور از حوض . 1
اســـت. آب ســـردکن به هیچ عنوان نباید در فضای داخلی، ورودی یا در 

کفشداری مسجد نصب شود.

نظافت و تمیزی آب ســـردکن ها جزء الینفک زیبایی مسجد هستند. . 2
به خصوص اگر آب سردکن ها از جنس استیل باشند. در این صورت همیشه 

باید مانند آینه تمیز و درخشنده باشند.

شما می توانید برای محافظت از آب سردکن، به ویژه آب سردکن های . 3
غیر استیل،  ســـایبانی را تهیه کرده و بر روی آن نصب کنید. توجه داشته 
باشـــید که از هر وســـیله ای مثل کارتن، پالت و... نباید به عنوان سایبان 
استفاده کنید. بلکه سایبان باید به صورت مناسب، فنی و زیبا طراحی شود.

باید توجه داشته باشید که مراقبت دائمی از شیرهای آب سردکن و عدم . 4
وجود نقص در اهرم های آن ها و بررسی لوله های آب و فاضالب آب سردکن 
به منظور چکه نکردن و اسراف آب، یکی از مهم ترین نکات در رسیدگی به 

آب سردکن است.
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رسیدگی دوره ای به موتور آب سردکن، توسط یک متخصص باتجربه و . 5
فّنی، مهم ترین عامل عمر طوالنی یک آب سردکن است.

تمیزی زیر شیرها، استفاده از لیوان یک بارمصرفـ  ترجیحاً کاغذیـ  . 6
برای نوشـــیدن آب و قرار دادن سطل زباله درپوش دار از جنس استیل در 

کنار آب سردکن، هم در نظافت و هم در زیبایی مسجد مؤثر است.

عدم نصب هرگونه برچسب، اعالمیه، تراکت و یا هر نوشته دیگر بر روی . 7
آب سردکن عالوه بر دوام عمر آن، بر زیبایی مسجد هم می افزاید؛ بنابراین 
اگر یکی از موارد گفته شده، بر روی آب سردکن نصب شده است، آن را جدا 

کنید.

فضای سبز
ایران کشوری با طبیعت های گوناگون است که در بعضی از مناطق آن می توان 
چندین نوع اقلیم با تفاوت در پوشـــش های گیاهی را مشاهده کرد؛ اما کمتر 

مسجدی را مشاهده می کنیم که از این ویژگی ها در درون خود داشته باشد.
در دوران حاضر بیشترین اهتمام برای ساختن بنای مستحکم و مقاوم مسجد 
. ولی توجه به سازگاری مسجد با  وجود دارد ـ که البته الزم و ضروری اســـتـ 

طبیعت و کمک به حفظ محیط زیست هم باید موردتوجه قرار داشته باشد.
اگر ما بتوانیم با هزینه ای کم و طراحی مناســـب در هر مسجد یک فضای سبز 
به تناسب وسعت آن داشته باشیم، هم به زیبایی بیشتر آن افزوده ایم و هم در 
شهرهایی مثل تهران که مسئله آلودگی هوا به صورت جدی وجود دارد، گام 

مؤثر و مفیدی برای حل این معضل برداشته ایم.
در این بخش پیشـــنهاد هایی درباره طراحی فضای سبز، مثل استفاده از انواع 
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درختان مناسب یا گل ها، برای مساجدی که این امکان رادارند ارائه می شود. 
هرچند توصیه می شود ســـایر مساجد هم به فکر ایجاد فضای سبز در مسجد 

خود باشند.

درخت ها ●

با توجه به وضعیت اقلیمی، کم آبی و افزایش دما سالیانه کشور، انتخاب . 1
نوع فضای ســـبز برای مسجد، نکته مهمی اســـت. فضای سبزی که هم 
زیبایی مسجد را تأمین کند و هم مصرف آب آن کم باشد. بدین منظور، هم 
می توانید از درختان گوناگون و هم ازگل های مختلفی که در زیر به تعدادی 
از آن ها اشاره می شود، اســـتفاده کنید. البته استفاده از درختان مثمر در 
فضای مسجد، با توجه رعایت نکات مربوط به رسیدگی به آن ها، اشکالی 

ندارد.

کاج: کاج های همیشه سرسبز گزینه خوبی برای حیاط مساجد هستند. . 2
این درختان می توانند در مناطق زیستی مختلف با آب وهواهای معتدل و 
نیمه گرمسیری زندگی کنند. عمر طوالنی کاج ها می تواند در درازمدت 

برای مسجد ارزش افزوده زیبایی و اصالت را به همراه داشته باشد.

اکالیپتوس: اصل این درخت از استرالیا است. چوب این درخت بسیار . 3
سخت و در برابر پوسیدگی مقاوم اســـت. اکالیپتوس شامل درختان یا 
درختچه های تک ساقه ای یا چند ساقه ای و همیشه سبز است. برگ های 
آن، حشـــرات موذی را دفع می کند. این نوع درخت برای نقاط دورِ حیاط 

مسجد، همچون کناره ها و حیاط پشتی مسجد مناسب است.

زیتون: این درخت، از نوع گیاهان گلدار است. زیتون گیاهی همیشه سبز . 4
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با عمر زیاد است. درصورتی که تنه اصلی این درخت از بین برود، می تواند 
زندگی دیگری را دوباره آغاز کند.

سرو:  درخت سرو در دنیا به عنوان نماد ملی درخت ایران شناخته شده . 5
است. این درخت چهارفصل، همیشه سرسبز و استوار است و حتی در سرما 

هم پایداری زیادی دارد.

طاووسی: درختی بســـیار مقاوم اســـت. درخت طاووسی گل های . 6
زردرنگ و بســـیار معطری دارد که تا خردادماه، به این درخت طراوت و 

نشاط می بخشند.

سنجد: این درخت و نوع زینتی آن، در طراحی فضای سبز بسیار کاربرد . 7
دارند. مصرف آب این درخت نیز کم است.

ابریشم مصری: گلی زیبا با گل های نارنجی و قرمز که در تابستان ظاهر . 8
می شود. این درخت، در شرایط خشکی و گرما مقاوم است و برای کاشت در 

مسجد مناسب هست.

تا سر حد امکان درخت ها به نحوی کاشـــته شوند که از منظر سر در . 9
مسجد، گنبد مسجد برای افراد نمایان باشـــد و درختان مانع دیدن آن 

نباشند.

حفاظت، نظارت و نظافت پس از کاشـــت درختان جزء ارکان زیبا . 10
ماندن مسجد است؛ بنابراین تنها با کاشتن درخت نمی توان مدعی بود به 

زیبایی مسجد کمک شده است.

درختان مسجد و تنه آن ها به هیچ وجه مکان مناسبی برای نصب . 11
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بنر، پارچه و یا قرار دادن بلندگو و مواردی شبیه به این اقدامات نیستند.

برای تمیزی ماندگاِر پای درختان می توانید باهماهنگی با شهرداری . 12
منطقه، سطل های زباله ثابت و نیمه ثابت را در نقاط مختلف حیاط، مستقر 
کنید. با این اقدام هم از پخش زباله در حیاط مسجد جلوگیری شده و هم به 

فرآیند زیباسازی و زیبا مانی مسجد در طول زمان کمک می شود.

کف سازی
اگر کف پوش حیاط مسجد آسفالت اســـت و یا از چند نوع کف پوش متفاوت 
استفاده شده اســـت، یکی از گام های مهم یکسان سازی کف مسجد است. 
برداشتن این گام می تواند مشـــکالت زیادی را در مسجد )مانند ورود خاك 
و غبار به داخل مسجدـ   سهولت استفاده سالمندان و ...( مرتفع کند. البته در 

زیبایی آن نیز، تأثیر قابل توجهی دارد.

در خرید و تعویض  مصالح کف حیاط، تناسب میان رنگ و طرح مصالح . 1
با سایر اجزاء حیاط موردتوجه قرار داشته باشد.

اگر قصد دارید از مصالح رنگی اســـتفاده کنید، مصالح کرم و قهوه ای . 2
کم رنگ، گزینه های مناسبی می توانند باشند.

برای حیاط مسجد از ســـنگ های مرمر یا هر نوع مصالحی که در برابر . 3
سایش و ُسرخوردگی، مقاومت ایجاد نمی کند،  استفاده نکنید. در غیر این 
صورت ممکن است حضور سالمندان و کودکان در مسجد، با اتفاقات تلخ و 

ناگواری همراه شود.

از طیف های زیاد و متنوع موزاییک ها هم می توانید در کف پوشی حیاط . 4
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مسجد استفاده کنید.

دیوارهای مشرف به حیاط مسجد
یکی از بخش های اصلی حیاط مسجد، دیوارهای آن است. نمای دیوار حیاط مسجد، 
می تواند از سنگ، کاشی، آجر و یا به صورت ساده و با استفاده از سیمان  یا ترکیبی از 
مصالح ساخته شده باشد. درهرصورت رعایت نکات زیر در مورد این دیوارها ضروری 

است:

در صورت شکستگی یا لق شـــدن کاشی، سنگ، آجر و یا از بین رفتن . 1
و تراش خوردن سیمان دیوار در بخش های مختلف آن،  نسبت به تعمیر، 

ترمیم و رفع هرگونه عیب یا نقص دیگر آن توجه داشته باشید.

درصورتی که بندهای میان کاشـــی ها، آجرها یا سنگ ها از بین رفته . 2
باشد، آن ها را مجدداً بندکشی کنید.

درصورتی که بخشـــی از دیوار یا همه آن نمای ســـیمانی دارد شما . 3
می توانید بارنگ زدن آن و نگارش آیات و روایات متناسب با موضوع مسجد 

زیبایی بیشتری ایجاد کنید.

در استفاده از رنگ ها، به چشم نوازی و تناسب آن با فضای مسجد توجه . 4
داشته باشید.

درصورتی که مسجد شما دیوارنوشته ای دارد که رنگ آن به مرورزمان . 5
از بین رفته و یا کمرنگ شـــده است، نسبت به رنگ آمیزی مجدد آن اقدام 

کنید.

تمیز کردن و نظافت دیوارهای سنگی، آجری و یا کاشی کاری شده باید . 6
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به صورت مستمر و مثاًل در دوره های سه ماهه، انجام شود.

جمع آوری میخ ها، پیچ ها، خرده چسب ها و هرگونه پارچه نوشته، بنر و . 7
برگه های اطالعیه از روی دیوار باید در اولویت قرار داشته باشد.

جمع آوری ریسه های المپ، از روی دیوارهای حیاط مسجد هم باید . 8
موردتوجه قرار گیرد. ریسه های المپ باید بالفاصله پس از مناسبت ها از 

روی دیوارهای مسجد یا فضای حیاط، جمع آوری شوند.

استفاده از ریسه های المپ به جهت نورپردازی حیاط ضمن باال بردن . 9
هزینه های مربوط به نگهداری، مراقبت، برق و...، اقدامی غیر کارشناسی 

نیز هست.

شما می توانید محل هایی را برای نصب پارچه، بنر یا پرچم بر روی . 10
دیوار، مشخص کنید ولی توجه داشته باشید که پس از پایان هر مراسم باید 

نسبت به جداسازی آن ها از دیوار حیاط مسجد اقدام شود.

نصب پرچم های متعدد و دائمی بر روی دیوار مسجد، به مرورزمان . 11
موجب نازیبایی و هم موجب از بین رفتن دیوار مسجد خواهد شد.

پیشنهاد می شود: در مکانی مشخص و مناسب یک پرچم اهتزازـ  . 12
مثاًل پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایرانـ  را به طور دائمی نصب کنید و 
در مناسبت های مختلف، پرچم های متناسب با مناسبت را در محل های از 

قبل مشخص شده بر روی دیوار نصب کنید.

سیم های برق یا سایر سیم هایی که از روی دیوار عبور داده شده اند . 13
را درون داکت های مخصوص قرار دهید.
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نصب چراغ های حبـــاب دار در صورت عدم وجود آن بر روی دیوار . 14
و یا تعویض المپ های ســـوخته و حباب های شکسته آن، ضمن کمک به 

نورپردازی حیاط، زیبایی محیط مسجد را هم افزایش می دهد.

نورپردازی
عوامل مؤثر در زیباسازی مسجد،  رنگ، آب و نور اســـت. نور، جلوه »اهلل نور 
السموات و االرض« اســـت که حضورش در مسجد تجلی گر نوراهلل و نقش آن 

کاستن از سردی سنگ و بنا است.
در حقیقت هدف از نورپردازی مساجد، تکریم و حفظ شخصیت مساجد، ترویج 
وزنده نگه داشتن هویت و شخصیت آن ها، زیباسازی و ارتقاء کیفیت نورپردازی 
مساجد به عنوان قلب روشن محالت، پیش گیری از اجرای طرح های نامطلوب، 
کم ارزش و ناهماهنگ باشخصیت مسجد و ارائه یک چارچوب و راهنمای کلی 

برای نورپردازی مساجد است.
در این بخش برخالف ســـایر بخش ها، امکان ذکر ایده های خاص و عمومی 
وجود ندارد؛ چراکه نورپردازی در مســـجد اقدامی تخصصی اســـت که باید 
توسط متخصصین و طراحان خالق صورت بپذیرد. متخصصین نورپردازی 
مکان هایی خاص در مسجد را شناسایی می کنند و برای برجسته انگاری آن ها 

اقدام به نورپردازی های مناسب می کنند.
البته در برخی از مســـاجد،  نورپردازی های مناسبی وجود دارد که متأسفانه 
بابی توجهی در رســـیدگی به آن ها یا عدم تعویض المپ های سوخته آن ها، 

استفاده درستی از آن ها صورت نمی پذیرد.
توجه داشته باشید که نورپردازی از گام های نهایی زیباسازی مسجد است؛ و 

پیش از آن باید اقدامات فنی و عمرانی مسجد به پایان رسیده باشد.
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نصب تابلوی راهنمای مسجد
برای سهولت استفاده از قسمت های مختلف مسجد برای مراجعه کنندگان و 

ایجاد نظم، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

از تیرك ها و تابلوهای چوبی یا فلزی مناســـبی برای مشخص کردن . 1
مکان ها و مسیرهای مختلف در مسجد استفاده کنید.

رنگ تابلوها و تیرك ها متناسب بارنگ های موجود در محیط انتخاب . 2
شود. رنگ های آبی الجوردی یا سبز تیره برای تابلوها یا تیرك ها پیشنهاد 

می شود.

محل قرار گرفتن تابلوهای راه نما، سمت راسِت مسیر ورودی به مسجد . 3
است؛ و دقت کنید که تابلوها در کناره درختان و یا پشت در اصلی استقرار 

نیابند که مشاهده آن ها برای مراجعه کنندگان سخت باشد.

سرویس بهداشتی
یکی از بخش های مهم و الزم در مســـجد، ســـرویس های بهداشتی است. 
سرویس های مساجد ما عموماً وضعیت خوبی ندارند و یا وضعیتی مشابه دیگر 
سرویس های عمومی دارند و این در شأن مسجد و خانه خداوند نیست. نظافت 
و زیبایی این بخش، به جهت تأکیدهای متعدد آموزه های دینی به امر نظافت و 

پاکیزگی، همت و تالش بیشتری را می طلبد.
اما اگر در مسجد فضایی برای سرویس بهداشتی وجود دارد و این فضا در حیاط، 
طبقه زیرین یا نقطه ای دیگر از مسجد است، نکات عمومی و اختصاصی زیر را در 

مورد آن موردتوجه قرار دهید:
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نکات عمومی ●

تعداد اتاقک ها و شیرهای آب برای شستشوی دست ها و وضو گرفتن، . 1
باید به تناسب فضا و جمعیت شرکت کننده در اقامه نماز، تدارك شود.

درصورتی که سرویس بهداشتی،  خارج از فضای مسجد باشد، نیاز به . 2
ایمنی،  حفاظت و رسیدگی بیشتر دارد. این گونه سرویس بهداشتی ها باید 
با یک تابلوی خاص و یک نشانه گذاری برای نمازگزاران مسجد مشخص 

باشد.

تجهیز این گونه سرویس بهداشتی ها به دوربین مداربسته برای نظارت . 3
و حفاظت بیشتر و پیشگیری از حوادث احتمالی امری ضروری است1.

سرویس بهداشتی های داخل مسجد، به جهت در دید بودن، رفت وآمد . 4
بیشتر و تســـلط و احاطه بر آن ها، نیازی به این حجم از حفاظت و نظارت 
ندارند ولی در این نوع از سرویس بهداشتی ها تدابیر مخصوص به آن ها باید 

موردتوجه قرار گیرد.

نکات اختصاصی ●
در این بخش، به اجزاء موردنیاز یک سرویس بهداشتی مطلوب می پردازیم:

در ورودی و پّله ها ●

اگر سرویس بهداشتی مسجد دارای در ورودی است؛. 1
در ورودی آن باید همیشه تمیز و به دوراز هرگونه آلودگی باشد. •
با یک رنگ مناسب و متناسب با محیط رنگ شود. پوسیدگی ها یا  •

1. . البته این امر در اولویت نیست و باید با توجه به بودجه مسجد و اولویت های دیگر نسبت به ایجاد آن اقدام کرد.
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زنگ زدگی های آن ترمیم شود.
اگر در ورودی دارای شیشـــه است؛ شیشـــه آن باید شفاف باشد  •

به گونه ای که مجموعه ســـرویس بهداشـــتی و وضوخانه از بیرون 
قابل رؤیت باشد. چنانچه شیشه شکسته باشد، حتماً تعویض شود.

بهتر است در ورودی سرویس بهداشـــتی همیشه باز باشد ولی  •
چنانچه قرار است در بعضی از مواقع در بسته باشد، از یک قفل مناسب 
و بدون عیب استفاده شود. کلید قفل هم در اختیار خادم مسجد قرار 

داشته باشد.

پلّه های ورودی سرویس بهداشتی هم باید همواره تمیز، خشک و بدون . 2
شکستگی یا لقی در سنگ یا اجزاء دیگرش باشد.1

ضروری است برای استفاده سالمندان و معلولین از باالبر و یا در صورت . 3
امکان از یک سطح شیب دار برای ورود به سرویس بهداشتی استفاده شود.

در باالی سر در ورودی ســـرویس بهداشتی یک چراغ مناسب نصب . 4
شـــود. برای این کار می توانید از یک المپ کم مصرف حباب دار استفاده 

کنید.

کفش کن و ورودی ●
یک از کارهایی که به نظافت و بهداشت بهتر و بیشتر سرویس های بهداشتی 
کمک می کند، تعبییه مکانی برای کفش کن و قرار دادن دمپایی برای ورود به 
سرویس ها اســـت. این امر موجب تسهیل وضو و نظافت مجموعه سرویس ها 
می شود. ضمن آنکه نمازگزاران می توانند چنانچه تمایل داشته باشند، پاهای 

1. . توضیحات مربوط به پله در بخش ورودی مسجد بیان شد.
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خودشان را نیز بشویند. برای این کار:

یک جاکفشی مناسب و محکم برای قرار دادن کفش های نمازگزاران . 1
تهیه کنید.

به تعداد شیرهای وضوخانه و اتاقک های سرویس بهداشتی، دمپایی . 2
تهیه کنید.

یک کفش پوش پالستیکی هم به اندازه محل کفش کن تهیه کنید. در . 3
این قسمت به هیچ عنوان از تکه موکت،  فرش یا پالستیک استفاده نکنید.

در مورد سرویس بهداشتی قسمت بانوان نیز ضمن رعایت نکات قبلی، . 4
حتماً یک پرده برزنتی مناسب و یک تکه تهیه کنید.

اگر پرده یا برزنت آن دچار پوسیدگی، پارگی و یا هر عیب دیگری شده . 5
که قابل اصالح نیست، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.

توجه داشته باشید اســـتفاده از پارچه های نازك، غیرمتعارف، وصله . 6
شده و مواردی شبیه به این ها موجب نازیبایی مسجد خواهد شد.

کاشی و سرامیک ●
اگر سرویس های بهداشتی مسجد دارای کاشی و سرامیک در دیواره ها و کف 
نیستند، پوشاندن آن ها با کاشی و سرامیک ضروری است؛ این امر هم از جنبه 
زیبایی و هم از جهت بهداشتی و نظافت بسیار بااهمیت است. در انتخاب رنگ 
و طرح کاشی هم پیشنهاد می شـــود به عوامل مختلفی مثل مقاومت در برابر 

لغزش، زیبایی، دوام و شستشوی آسان آن ها توجه شود.
اما اگر سرویس بهداشتی مسجد دارای کاشی و سرامیک است برای زیبایی و 
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نظافت آن ها، نسبت به رعایت موارد زیر توجه داشته باشید:

تعویض کاشی های شکسته شده و ترك دار؛ برای این کار الزم است:. 1
 با چکش سبک به گوشه کاشی شکســـته شده، ضربه زده و آن را  •

خرد کرد.
 بعد از جمع آوری کامل کاشی، آن قسمت را کاماًل تمیز کرده و پس  •

از ریختن مقدار مناسبی چسب کاشی، کاشی جدید را نصب کنید.
 درنهایت با چکش چوبی1 به آرامی به گوشه های آن ضربه بزنید تا  •

به خوبی بچسبد.

کاشی های لق شده اگر به ســـرعت اصالح نشوند ممکن است به سایر . 2
کاشی ها هم آســـیب وارد کنند و باعث بر هم خوردن زیبایی سرویس ها 

شوند. برای برطرف کردن لقی کاشی ها، به مواد زیر نیاز است:
چسب بتون2، گان3 برای چسب، دریل، وزنه، دستمال تمیز، اسفنج  •

و مخلوط آب و صابون
 نحوه انجام کار این گونه است:

در ابتدا باید کاشی لق را پیدا کنید. برای این کار می توانید از راه رفتن 
بر روی سطح کاشی های کف یا ضربه زدن به کاشی های دیوار کمک 

بگیرید. کاشی های لق صدای پوکی دارند.
بعد از پیدا کردن کاشی لق، با استفاده از دریل در چهار طرف کاشی یا 
کاشی های لق و بر روی درز آن ها سوراخ هایی را ایجاد کنید. دقت کنید 

که عمق این سوراخ ها نباید زیاد باشد4.

1. . تُخماق
2. . نوع تیوبی آن مناسب تر است.

gun . .3
4. . عمق دو سانت کافی است.
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پس از ایجاد سوراخ، باید چسب را داخل گان گذاشته و سر گان را داخل 
سوراخ های ایجادشده قرار دهد؛ و داخل سوراخ ها را پر کند.
بعدازاین کار الزم است، روی کاشی ها، با وزنه پوشانده شود.

بعد از قرار دادن وزنه ممکن اســـت مقداری از چسب ها بیرون بریزد 
که برای پاك کردن آن ها می توانید از اســـفنج آغشته به آب و صابون 

استفاده کنید.

به علت استفاده زیاد از سرویس های بهداشتی، کف این سرویس ها و . 3
اتاقک های توالت باید به صورت مســـتمر نظافت شوند. انتخاب دوره های 
زمانی نظافت سرویس های بهداشـــتی با توجه به میزان استفاده از آن ها 

تعیین می شود. ولی نظافت آن ها به صورت هفتگی امری مطلوب است.

توجه داشته باشید که کف سرویس های بهداشتی باید با استفاده از تی . 4
نخی خشک شوند.

نظافت و شستشوی کاشی های دیوار ســـرویس بهداشتی هم باید . 5
به صورت مســـتمر و در فواصل زمانی معین صورت پذیرد. انجام کارهایی 
مثل پاك کردن درزها، دوغاب کاشـــی ها و زدودن لک ها و کثیفی های 

موجود بر روی کاشی ها، نمای زیبایی را به وجود می آورد.

توجه داشته باشید، کاشی های اطراف هواکش باید به صورت ویژه و با . 6
مواد شوینده نظافت و تمیز شوند.

درصورتی که دوغاب میان کاشی ها آسیب دیده و میان کاشی ها خالی شده . 7
است، ضروری است دوغاب در میان آن ها ریخته شود و پس از خشک شدن 

آن ها، کاشی و سرامیک ها به وسیله پاك کننده، تمیز و براق شوند.
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اگر در سقف یا دیوارهای ســـرویس های بهداشتی ـ در مساجدی که . 8
نمای گچ دارندـ، رگه هایی از رطوبت زدگی وجود دارد، برای رفع آن الزم 

است:
 ابتدا ریشه رطوبت را پیدا کنید. ریشه رطوبت، عموماً ترکیدگی یا  •

نشت لوله های توکار است.
 بعد از برطرف کردن ریشه رطوبت، دیوار را با گچ ترمیم کنید. •

اگر برای سقف سرویس بهداشـــتی از مدل های مختلف سقف های . 9
پیش ساخته استفاده شده اســـت، دقت کنید لوله های آب یا فاضالب از 

بیرون قابل رؤیت نباشند.

اگر قطعه های سقف به هر دلیلی ناقص شده، جایگزینی برای آن . 10
در نظر بگیرید.

اگر به جهت زیبایی ســـقف سرویس بهداشتی و پوشاندن لوله ها، . 11
الزم است از پوشاننده های کاذب اســـتفاده کنید، عالوه بر ایجاد سقف 
کاذب، می توانید با در نظر گرفتن داکت های تأسیســـاتی و حفاظ های 
چوبی و ام دی افی که قابلیت باز و بسته شدن دارند، نمای زشت این لوله ها 

را کور کنید.

هواکش ●
در بسیاری از ســـرویس های مساجد به منظور تهویه هوا از هواکش یا فن در 
اندازه های مختلف استفاده می شـــود. برای دوام و زیبایی آن ها به نکات زیر 

توجه کنید:

نظافت و پاك سازی بدنه و پره های هواکش و فن از آلودگی.. 1
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درصورتی که عمر مفید هواکش یا فن پایان یافته یا صدای ناخوشایندی . 2
را ایجاد می کند، نسبت به تعویض آن ها اقدام شود.

چنانچه مسیر هواکش مسدود است نسبت به رفع مسدودی آن اقدام . 3
شود.

به علت رطوبت موجود در فضای سرویس ها همه سیم های برق ازجمله . 4
سیم برق مربوط به هواکش حتماً باید از داخل داکت های مخصوص عبور 

داده شوند.

آینه ●

آینه های سرویس ها پس از یک یا دو ســـال استفاده معموالً به علت . 1
رطوبت در سرویس ها دچار فرسودگی شـــده و شفافیت خود را از دست 

می دهند. در این صورت الزم است تعویض شوند.

اگر قـــاب آینه ها به خصوص قاب های فلزی هم دچار فرســـودگی یا . 2
زنگ زدگی شده و قابل ترمیم نیستند باید تعویض شوند.

شکستگی آینه ها، زنگ زدگی یا کهنگی گیره های نگه دارنده آینه، لق . 3
زدن و یا کج ایستادن آینه ها، جزء مواردی است که باید نسبت به تعویض یا 

ترمیم آن ها اقدام کرد.

آینه های موجود در سرویس های بهداشتی باید به صورت مستمر و در . 4
فاصله های زمانی کوتاه با دستمال مناسب بدون پرز تمیز شوند.

در سرویس های بهداشتی هم می توان به تعداد شیرهای وضوخانه آینه . 5
نصب کرد و هم می توان آینه اي بزرگ در قسمت وسط شیرها قرارداد.
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شیرآالت ●
به منظور رسیدگی و نظافت شیرآالت ســـرویس های بهداشتی نکات زیر را 

مدنظر قرار دهید:

در صورت امکان تمامی شـــیرها آالت سرویس بهداشتی و متعلقات . 1
آن ها1، از یک نوع و مدل باشند.

شیرآالت و شلنگ سرویس ها، باید در فواصل زمانی معین و به صورت . 2
مستمر نظافت شوند.

برای تمیز کردن شیرهای سرویس بهداشـــتی بهتر است از سرکه . 3
استفاده شود؛ شستشوی با مواد شیمیایی لعاب روی شیرها را از بین می برد 

و دیگر آن ها مانند گذشته براق نخواهد شد.

به منظور جلوگیری از نشتی،  هرزشـــدن مهره های شیرها و خرابی . 4
َعلَمی شیرها، شیرآالت داخل اتاقک ها یا وضوخانه باید به صورت دوره ای 

بازبینی شوند.

چنانچه دستگیره نگه دارنده شلنگ در اتاقک ها وجود ندارد باید نصب . 5
شود و در فواصل زمانی مختلف نسبت به سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.

اگر شلنگ های اتاقک ها مشکالتی مثل پارگی، سوراخ بودن و... دارد، . 6
باید تعویض شود. نظارت بر سالم بودن شلنگ ها هم ضروری است.

از پوشاندن سوراخ شلنگ ها با پالستیک، چسب، نوارتفلون یا پارچه . 7
به شدت پرهیز کنید.

1. . مثل شلنگ های داخل اتاقک ها و نگه دارنده آن ها



44

درصورتی که در ســـرویس های بهداشتی از آفتابه استفاده می شود از . 8
سالم بودن، تمیزی و عدم آلودگی آن ها اطمینان حاصل کنید.

وجود لوله های زنگ زده در ســـرویس های بهداشتی منظره زشتی را . 9
ایجاد می کنند. سعی کنید آن ها را با هزینه اندك با لوله های نسل جدید 

تعویض کنید.

اگر امکان تعویض لوله ها وجود نـــدارد، آن ها را رنگ کنید. رنگ . 10
سفید برای سرویس های بهداشتی رنگ مناسبی است.

چنانچه لوله های آب یا شیرها چکه می کنند، نسبت به تعمیر آن ها . 11
اقدام شود.

به طورکلی مشـــکل اصلی چکه کردن شـــیرهای آب مربوط به . 12
واشرهای مغزی آن است؛ اما اگر با تعویض واشر هم مشکل چکه کردن شیر 

آب برطرف نشد، باید  مغزی شیر را با یک مغزی نو تعویض کنید.

هیچ گاه برای دالیلی مثل عدم سرقت شیرها و سایر وسایل سرویس . 13
بهداشتی آن ها را درون محفظه های آهنی و ... قرار ندهید که جدای از سایر 
اشکاالت شأنی و شئونی در مسجد، زیبایی سرویس را تحت تأثیر خود قرار 

می دهد.

هر ســـرویس باید مجهز به فالش تانک باشد. فالش تانک ها ابزار . 14
خوبی برای نظافت کاسه های توالت هســـتند. اگر اتاقک های سرویس 
بهداشـــتی فالش تانک دارد یا قصد خرید فالش تانک دارید به نکات زیر 

توجه داشته باشید:
لوله های فالش تانک و بست آن ها باید محکم باشند. •
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شناور فالش تانک باید تنظیم باشد و به صورت دوره ای موردبررسی  •
قرار گیرد.

می توانید یک تکه ســـنگ یا آجر را در کف مخزن فالش تانک قرار  •
دهید تا به میزان کمتری آب مصرف شود.

شیر ورودی آب فالش تانک هم باید به صورت دوره ای مورد بازبینی  •
قرار بگیرد تا نشتی و خرابی نداشته باشد.

برای استفاده آســـان تر و همچنین عمر بیشتر دستگیره فالش  •
تانک، می توانید از یک آویز مناسب برای دسته آن استفاده کنید.

نظافت و تمیزی داخل و بیرون فالش تانـــک هم باید به صورت  •
مستمر و دوره ای انجام بگیرد.

مایع دانهای دستشویی ●

اگر از پخش کننده مرکزی به همراه چند خروجی، برای استفاده افراد . 1
از مایع دستشویی استفاده می کنید باید توجه داشته باشید که:

 لوله های انتقال دهنده مایع دستشـــویی را به صورت منظم از زیر  •
قاب استیل یا قاب های پالستیکی عبور دهید تا سرویس زیباتر به نظر 

برسد.

اگر تنها یک خروجی برای مایع دان وجود دارد یک سطل خالی برای . 2
کثیف نشدن کف سرویس بهداشتی زیر مایع دان قرار دهید.

اگر در سرویس بهداشتی مسجد کنار هر شیر یک مایع دان وجود دارد، . 3
می توانید در هنگام خرید، همه آن ها را از یک نشان تجاری و به یک شکل 

واحد تهیه کنید.
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مایع دان ها همواره باید پر باشند و شیر آن ها هم محکم باشد تا از چکه . 4
کردن مایع و اسراف و کثیفی وضوخانه جلوگیری شود.

به خاطر داشته باشید به جهت رعایت مســـائل بهداشتی و تمیزی . 5
سرویس بهداشتی ها هیچ گاه از صابون و جاصابونی در سرویس ها استفاده 

نکنید.

خشک کن برقی ●
برای سرویس بهداشتی و در جنب وضوخانه یکدستگاه خشک کن برقی تهیه 
کنید. این اقدام عالوه بر جلوگیری از اسراف دستمال کاغذی،  موجب زیبایی 

سرویس ها نیز خواهد شد.
استفاده از خشک کن برقی در فصل سرما برای کمک به سالمندان و کودکان 

نیز مناسب است؛ چراکه مانع از سرما خوردن آن ها می شود.

سطل آشغال ●

برای سرویس بهداشتی و درراهرو و سالن اصلی بنا به وسعت و نیاز آن، . 1
سطل های آشغال سفید، بزرگ، ثابتـ  غیرقابل انتقالـ  و در دار تهیه کنید.

برای هرکدام از اتاقک ها هم به همین ترتیب و سطل های کوچک تر از . 2
همان مدل باید تهیه شوند تا در دسترس افراد باشند.

قرار دادن این مدل از سطل آشغال ها در قسمت بانوان نیز الزامی است.. 3

نکته ای که در بسیاری از مساجد باعث نازیبایی سرویس ها می شوند، . 4
استفاده از نایلون مشکی نامتناسب با اندازه سطل ها است. برای دچار نشدن به 
چنین مشکلی می توانید از نایلون های بی رنگ و به اندازه سطل استفاده کنید.
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سطل آشغال ها موجود در سرویس های بهداشتی در صورت شکستگی . 5
یا فرسودگی باید تعویض شوند.

لباس آویز ●
در کنار وضوخانه وجود لباس آویز ضروری اســـت. اگر سرویس مسجد شما 

دارای این امکان است، به کیفیت حضور آن ها دقت کنید:

اگر زنگ زده است رنگ کنید و یا اگر شکسته است آن ها را تعویض کنید.. 1

لباس آویز وضوخانه،  باالی قسمت روشویی ها قرار نداشته باشد.. 2

وجود لباس آویز در داخل اتاقک ها، هم ضروری است و هم باعث زیبایی . 3
می شود.

اگر لباس آویزهای داخل اتاقک ازنظر نـــوع و طرح بالباس آویزهای . 4
وضوخانه هماهنگ باشد، زیبایی بیشتری در محیط سرویس بهداشتی به 

وجود می آید.

در خرید لباس آویزها توجه داشته باشید، عالوه بر زیبایی،  استحکام . 5
آن ها نیز بسیار مهم است.

اتاقک مخصوص وسایل نظافت ●

به منظور نگهداری مناســـب از وســـایل و امکانات موردنیاز نظافت . 1
ســـرویس های بهداشـــتی و نیز حفظ نظم و زیبایی، یکی از اتاقک های 
سرویس بهداشـــتی را با پالت مسطح کرده و وسایل نظافتی مثل شلنگ، 

مواد شوینده، دستمال ها و مواردی شبیه به این ها را در آن قرار دهید.

در این اتاقک باید قفل بوده و کلید آن در اختیار خادم باشد.. 2



48

اگر میزان سرویس ها کم است و نمی توانید یکی از اتاقک ها را به این امر . 3
اختصاص دهید، حتماً فضای دیگری را برای این کار در نظر بگیرید.

دستگاه خوشبوکننده هوا ●
برای سرویس های بهداشتی می توانید از دستگاه های خوشبوکننده هوا هم 

استفاده کنید. به این منظور می توانید:

به ازای هر 20 متریک خوشـــبوکننده تهیه کنید و آن را در گوشه ها و . 1
کنج های دیواره های سرویس نصب کنید.

می توانید با توجه به فضای ســـرویس های بهداشتی مسجد، از دو نوع . 2
برقی و باطری خور دستگاه خوشبوکننده موجود در بازار استفاده کنید.

اسپری این دستگاه ها باید به صورت هفتگی بازبینی و به محض اتمام . 3
تعویض شود.

تابلو اعالنات ●

در بسیاری از سرویس های مساجد احادیث و توصیه ها به صورت بسیار . 1
نامنظمی بر روی آینه یا یک برگه A4 نوشته شده است و بر روی کاشی ها 

و آینه ها چسبانده شده است. در گام اول تمامی این برگه ها را جمع کنید.

در گام دوم و بـــرای رفع این نازیبایی ها می توانید، یک تابلو اعالنات به . 2
رنگ روشن و متناســـب با کاشی های سرویس ها تهیه کنید؛ و با نصب آن 
در کنار وضوخانه یا در ورودی سرویس، تمامی توصیه ها را به شکلی مرتب 

روی آن درج کنید.

از نصب دعای توصیه شده هنگام وضو بر روی آینه و غیره پرهیز کنید؛ . 3
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و اگر قصد دارید آن را در قسمت آینه ها نصب کنید: آن را با یک قاب چوبی 
زیبا تزئین کرده و در میان دو آینهـ  اگر آینه ها جدا هستندـ  و یا در سمت 

راست و چپ آینهـ  اگر آینه یکسره وجود داردـ  نصب کنید.

در اتاقک ها ●
در اتاقک ها به علت برخورد آب به آن ها بسیار در معرض رطوبت زدگی هستند.

اگر در سرویس بهداشتی مسجد شما دچار زنگ زدگی شده است، باید . 1
به وســـیله یک آهنگر در پی ترمیم آن باشید و پس از ترمیم آن ها را رنگ 

بزنید.

رنگ در اتاقک ها اگر روشن باشد فضای داخل سرویس ها را روشن تر و . 2
زیباتر می کند.

هرگونه مشکل موجود در در اتاقک ها، ازجمله: تاب داشتن درب ها، خوب . 3
بسته نشدن، خرابی یا شل بودن دستگیره ها، خرابی یا گیر داشتن قفل ها 
را به ســـرعت برطرف کنید؛ و با بازدیدهای دوره ای از سالم بودن درب ها 

اطمینان حاصل کنید.

چنانچه در اتاقک ها دارای شیشه هستند،  همواره تمیز و سالم باشند. . 4
شیشه های شکسته یا ناقص را تعویض کنید.

برای پاك کردن نوشته های روی درب ها حتماً از اسپری های همرنگ . 5
در استفاده شود.

از نوشتن هرگونه پیام و توصیه روی در اتاقک ها به شدت بپرهیزید.. 6

هر نکته ای که باید در سرویس موردتوجه مراجعه کنندگان قرار بگیرد . 7



50

محل آن تابلو اعالنات سرویس بهداشتی است.

روشنایی سرویس بهداشتی ●

روشنایی یکی از مهم ترین عناصر در زیبایی هر فضا است. در سرویس بهداشتی 
نیز نورپردازي اهمیت خاص خود را دارد؛ در یک نورپردازي کامل و کافي دقت 
افراد هنگام امورات بهداشتی و طهارتی بیشتر مي شود و همچنین تأثیر زیادي 
در سر نخوردن و آسیب ندیدن فرد در سرویس بهداشتی مسجد دارد. زمانی که 

به نورپردازي سرویس بهداشتی مي پردازید این موارد را در نظر بگیرید:

در اطراف آینه های وضوخانه باید نورپردازي کامل و کافي وجود داشته . 1
باشد. بهترین روش، نصب نورهاي متعدد در حواشي آینه است و اگر فضا 
این اجازه را به شما نمي دهد توصیه می شـــود از یک چراغ در باالي آینه 

استفاده کنید.

نصب تنها یک چراغ سقفي در سرویس بهداشتی مناسب نیست؛ زیرا . 2
بر روی صورت فردی که روبه روي آینه ایستاده، سایه ایجاد مي کند.

قسمتی که اتاقک ها در آنجا قرار دارند، نیاز به یک نورپردازي کافي و . 3
مناسب دارد. به این نکته توجه داشته باشید.

نصب یک چراغ مناسب یا لوستر سقفي در مرکز سرویس بهداشتی، . 4
نور الزم براي قسمت هاي دیگر سرویس بهداشتی را تأمین مي کند.

هنگام خرید المپ ها اطمینان حاصل کنید که آن المپ نور ســـفید . 5
شفاف و خالصي را از خود ساطع کند نه نوري که ته رنگ زرد دارد.

برای المپ ها می توانید از المپ های ال ای دی  LED   استفاده کنید.. 6
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نصب دیمر1، در نورپردازي سرویس بهداشتی بسیار توصیه مي شود؛ با . 7
استفاده از دیمر می توانید میزان و شدت نور را با توجه به شرایط، تنظیم و 
کنترل کنید که در این صورت مقدار زیادي در مصرف انرژي صرفه جویي 

مي شود.

همان طور که قباًل بیان شد برای سیم کشی داخل سرویس بهداشتی ها . 8
حتماً از داکت استفاده شود.

ورودی های بدون حیاط ●
در ورودی های ســـاده، نماکاری مسجد بسیار مهم است. در این ورودی ها نما 
باید به شکلی باشـــد که طراحی آن، فرد و نگاه او را به سمت در ورودی مسجد 
هدایت کند. درواقع نمای مناسب با ایجاد آرامش برای افراد، آن ها را آماده ورود 
به فضای معنوی مســـجد می کند. به همین جهت نماکاری شلوغ و پیچیده، 

جدای از نازیبایی، ذهن را دچار تشویش و سردرگمی می کند.
رعایت نکات زیر می تواند به شما در زیباسازی ورودی های بدون حیاط کمک 

کند:

از نمای کاشـــی، آجر و یا تلفیقی از هردو برای ورودی های ساده و با . 1
حداقل فضا، استفاده کنید.

در مساجدی که از در ورودی تا شبستان اصلی مسجد داالن وجود دارد، . 2
دیواره داالن می تواند گزینه مناسبی برای نماکاری با کاشی یا آجر باشد.

اگر بر روی دیوارها و سقف داالن، تزئینات مختلف و غیر ضرور وجود . 3

1. . دیمر وســـیله ای است که در مدار به صورت ســـری قرار می گیرد می تواند ولتاژ را کنترل کند. از این وسیله در جهت 
کم وزیاد کردن نور المپ ها استفاده می شود.



52

دارد، آن ها را جمع آوری کنید. مثل میخ های بدون استفاده ای که مربوط 
به مراسمات گذشته است، یا چسب های باقیمانده از پوسترهایی که قباًل 

نصب شده بودند.

اگر دیوارهای داالن پیش ازاین با کاشـــی، آجر و یا ســـنگ نماکاری . 4
شده اند، نســـبت به ترمیم نقص ها یا بهسازی و نوسازی بخش های خراب 

آن اقدام کنید

شما می توانید با مشـــورت و بهره گیری از نظرات کارشناسان، سقف . 5
داالن را نیز با شکل و طراحی مناسب، زیبا کنید. ایده هایی مثل استفاده از 
سقف کاذب، بهره گیری از وسایل تزئینی متناسب با شأن مسجد و یا یک 

گچ کاری ساده می تواند، فضای داالن را شوق انگیز و زیبا کند.

اگر در ورودی مســـجد یا داالن، سیم ها و کابل های برقی و مخابراتی، . 6
به صورت نامرتب از روی سقف یا دیوار عبور کرده اند، آن ها را در داکت های 

پوشاننده داخل کنید.
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فصل دوم: فضای داخلی مسجد «
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محل اقامه نماز یا شبستان اصلی مسجد، محور نکات مطرح شده در این بخش 
است. به جهت آنکه بیشترین زمان حضور نمازگزاران در این محیط و فضای 
معنوی و عبادی است، نیاز به بیان نکات تأسیسی یا اصالحی بیش از مکان های 
دیگر وجود دارد. مهم ترین نکتـــه در این بخش، حذف موارد نازیبا و زننده در 
محیط شبستان است. فضای شبستان باید روح و جان مؤمنین را برای اقامه 
نماز آماده سازد. به همین منظور شلوغی های این فضا و یا تبدیل کردن آن به 
انباری نامنظم از وسایل تزئینی زشت و زیبا، نه تنها کمکی آرامش نمازگزاران 

نمی کند، بلکه خاطر روح و جان آن ها را نیز آزرده می سازد.
همه اجزاء شبستان، از در ورودی تا ستون ها، دیوارها، محراب، منبر و وسایل 
مورداســـتفاده در آن مثل فرش، موکت، ســـاعت و... باید در جهت زیبایی و 

آراستگی مسجد، مورداستفاده قرار گیرند.

این بخش در پنج محور کلی و یک محور جزئی، تدوین شـــده است. این  پنج 
محور که دربرگیرنده تمامی اجزاء فضای داخلی مسجد هستند، عبارت اند از:
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ورودی. 1

دیوارها و کف. 2

سقف. 3

اجزای مکمل و ساختاری. 4

اجزای مکمل و غیر ساختاری. 5
تنها محور جزئی فضای شبســـتان، فضای طبقه باال یا محل مخصوص نماز 

بانوان است که پس از  پنج محور کلی، نکاتی در مورد آن بیان می شود.

ورودی. 1
در این بخش، نکات مربوط به در ورودی شبستان و کفشداری مسجد بیان شده 

است.

در ورودی شبستان ●
پس از در اصلی مسجد، در ورودی شبستان از اهمیت باالیی برخوردار است. به 
همین جهت ضروری است برخی نکات که بعضاً کم هزینه و ساده نیز هستند در 

مورد آن ها رعایت شود.
بهترین پیشـــنهاد برای انتخاب در ورودی در مســـاجدی که دارای حیاط و 
محوطه ورودی نیستند، درب های فلزی است. این نوع از درب ها، هم می توانند 

زیبا طراحی و ساخته شوند و هم می توانند حافظ امنیت مسجد باشند.
نکات مربوط به این بخش عبارت اند از:

اگر ورودی شبستان مسجد دارای در فلزی است:. 1
و به مرورزمان و براثر اســـتفاده زیاد، رنگ آن تغییر پیداکرده یا  •
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پاك شده است، آن را مجدداً و متناســـب بارنگ دیوارها و نرده های 
مسجد رنگ آمیزی کنید.

اگر در همه یا بخشی از آن زنگ زدگی وجود دارد، آن بخش ها را با  •
نظارت یک آهنگر حرفه ای تعمیر کنید.

 پس ازانجام تعمیرات بر روی در به جهت یکنواختی و زیبایی درب،  •
تمام آن را مجدداً رنگ کنید.

اگر ورودی شبستان مسجد دارای در چوبی یا سایر انواع درب ها است . 2
نسبت به رعایت موارد زیر اهتمام داشته باشید:

 نظافت و رسیدگی به ظاهر درب؛ وجود هرگونه لکه و خرابی بر روی  •
درب، به مرورزمان موجب از بین رفتن و نازیبا شدن در می شود.

 برای براق شدن درب های چوبی می توانید از واکس چوب استفاده  •
کنید.

 درصورتی کـــه در ورودی رنگ ندارد یا رنـــگ آن از بین رفته و  •
خراب شده است، آن را مجدداً رنگ کنید.

اگر در وردی شبستان دارای شیشه است رعایت نکات زیر را موردتوجه . 3
قرار دهید:

 شیشه های شکسته، باید تعویض شوند. •
 چنانچه از دو نوع شیشه، مثاًل مشجر و شفاف، استفاده شده است،  •

بایستی شیشه ها یکدست شوند.
 شیشـــه های ورودی شبســـتان باید حداقل هر 2 روز یک بار با  •

دستمال و حداقل سالی دو بار به صورت اساسی با مواد شوینده تنظیف 
و تمیز شوند.
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نسبت به سالم بودن قفل ثابت در و زبانه آن، قفل غیرثابت و کلیدهای . 4
آن، لوالهای در همواره نظارت داشته باشید.

روغن کاری در و لوالهای آن در فاصله های زمانی معین، برای جلوگیری . 5
از صداهای ناهنجار، امری ضروری است.

چنانچه بر روی در ورودی مسجد آرام بند نصب است، وضعیت آن باید . 6
در فواصل زمانی مشخص موردبررسی قرار بگیرد.

 روغن موجود در بدنه آرام بند در فصول تابستان و زمستان، منبسط  •
و منجمد می شود؛ که این امر موجب اختالل در سرعت باز و بسته شدن 
در می شود. برای رفع این مشکل تنها کافی است پیچ تنظیم سرعت را 

سفت و یا شل کنید1.

دستگیره ورودی در به جهت آنکه زیاد مورداستفاده قرار می گیرد، باید . 7
از بهترین و زیباترین جنس موجود در بازار انتخاب شود.

در صورت شکستگی یا خرابی دســـتگیره ها آن ها را تعمیر یا تعویض . 8
کنید.

در برخی از مساجد قبل یا بعد از در ورودی یک پرده برزنتی وجود دارد . 9
که به جهت استفاده در طول زمان ممکن است دچار پارگی یا فرسودگی 
شده باشـــد که در این صورت باید با یک پرده برزنتی مناسب دیگر عوض 

شود.
 این پرده ها به تناســـب مکانی که در آن نصب هســـتند، باید در  •

1. . هرگز پیچ تنظیم ســـرعت را بیشتر از 2 باربر خالف جهت عقربه های ساعتـ  از جایی که در کارخانه تنظیم شده است 
ـ  نچرخانید. عدم رعایت این نکته باعث خارج شـــدن پیچ از جای خود و درنتیجه بیـــرون ریختن مایع داخلی آرام بند و 

ازکارافتادن دستگاه می شود.
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دوره های زمانی مشخص شستشو شوند.

نور و روشنایی سر در ورودی مسجد بســـیار حائز اهمیت است. . 10
چنانچه سر در ورودی از نور کافی برخوردار نیست یا چراغ های آن سوخته 
و یا براثر مرور زمان کم نور شده اند، باید اقدامات الزم را نسبت به تعویض یا 

افزایش نور سر در ورودی انجام دهید.

برای زیبایی و ماندگاری در ورودی شبســـتان، اضافات و زوائدی . 11
مثل اطالعیه ها، آگهی ها و هر نوع کاغذ مشابه دیگری را از روی در بردارید.

کفش کن و کفشداری ●
مکان کفش کن و کفشـــداری در مساجد متفاوت است. در برخی قبل از ورود 
و در برخی بعد از ورود به شبســـتان قرار دارد. بهترین مکان برای محل کفش 
کن و کفشداری قبل از ورود به فضای شبستان است؛ اما نکته مهم تر اختصاص 
محلی برای کفش کن و کفشداری است. درصورتی که مسجد این مکان را ندارد 
باید در صورت وجود شرایط، این امکان فراهم شود تا از ورود کفش ها به محیط 

شبستان جلوگیری شود.
در مورد کفش کن و کفشداری توجه به نکات زیر ضروری است:

اصوال از قرارددن کمدهای کفش کن در داخل شبستان به علت لزوم . 1
رعایت طهارت شبستان، باید اجتناب شود.

در بعضی از مساجد محلی برای درآوردن کفش ها قبل از ورود به مسجد . 2
وجود دارد. بهتر است مساجدی که این فضا را ندارند در صورت امکان این 
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فضا را قبل از ورود به مسجد و یا شبستان در نظر بگیرند1.

بهترین مکان برای کفش کن، قبل از کفشداری یا در مکان کفشداری و . 3
در فضایی سرپوشیده است.

یکی از مهم ترین نکات در کفش کن ها وجود تهویه های مناســـب و . 4
کم صدا است. البته برای تهویه مطبوع کفش کن و کفشداری می توانید از 

دستگاه هایی مثل پنکه های رطوبت ساز استفاده کنید.

قفسه های کفش در مدل های مختلِف فلزی و چوبی و در دو نوع با در و . 5
بی درب، طراحی و ساخته می شوند.

اگر در مرحله انتخاب و خرید قفسه کفش هستید، جاکفشی های فلزی . 6
قفل دار پیشنهاد می شود.

درصورتی که قفسه های کفشداری مسجد شما از نوع فلزی یا چوبی . 7
هستند باید توجه داشته باشید که:

استفاده از قفسه های چوبی به علت عدم امکان شتسشو، اجتناب  •
شود.

 بخش های زنگ زده و پوسیده قفسه های فلزی،  باید ترمیم و رنگ  •
زده شود.

 در قفسه های چوبی،  قفسه های شکسته، بادکرده و پوسیده باید  •
تعمیر و بارنگ مناسب رنگ زده شوند.

 برای ماندگاری و دوام بیشتر قفسه های چوبی بهتر است قفسه ها،  •

1. . شما می توانید برای این امر اتاقکی را حتی با دیوارهای پیش ساخته ایجاد کنید. و قفسه های مخصوص کفش را هم در 
آن قرار دهید.
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در دوره های زمانی مختلف با روغن چوب تمیز شوند.

قفسه ها به گونه ای بر روی زمین قرارگرفته باشند که احتمال حرکت و . 8
افتادن آن ها وجود نداشته باشد. بدین منظور اگر الزم است قفسه ها را با پیچ 

و مهره به دیوار محکم کنید.

به منظور تمیز ماندن و نظافت راحت تر آن ها، برای پوشـــاندن کف هر . 9
قفسه از مشمع استفاده کنید.

تمام قفل و کلیدهای قفسه ها سالم باشند و نواقص و خرابی های . 10
احتمالی آن ها رفع شود.

تمام نوشته ها،  تصاویر، برچسب ها، ادعیه و مواردی شبیه به این ها . 11
از روی قفسه ها پاك شده یا کنده شوند.

از گذاشـــتن وســـایل اضافی مثـــل پالســـتیک، کفش های . 12
گمشده، وسایل بالاستفاده مسجد و ... بر روی قسمت باالی قفسه ها یا در 

مکان کفشداری جداً خودداری کنید.

چنانچه در کفشداری یا کفش کن وسایل اضافی همانند، چهارپایه، . 13
صندوق های بزرگ صدقات، قفســـه های شکسته و موارد غیر ضرور دیگر 

وجود دارد، آن ها را از مکان کفشداری خارج کنید.

چنانچه شماره کلیدها و قفسه ها به مرورزمان پاك و یا ناخوانا شده . 14
شده اند، ترمیم و اصالح شوند.

کلیدهای یدك و جاکلیدی آن هـــا برای مواقع ضروری به صورت . 15
منظم و در جای مشخص، در اختیار خادم مسجد باشد.
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مسئولین مســـجد می توانند به منظور هویت بخشی و استفاده از . 16
ظرفیت نوجوانان مسجدی، از آن ها در نقش خادم کفشداری بهره ببرند.

چنانچه کف کفشـــداری یا کفش کن، مفروش به فرش یا موکت . 17
است؛
 فرش یا موکت باید همواره مرتب، تمیز و سالم باشند. •
توجه داشته باشید که موکت یا فرش باید همرنگ فضا و به اندازه  •

مکان کفشداری و کفش کن باشد. بزرگ تر یا کوچک تر بودن فرش و 
موکت فضای کفشداری و کفش کن را نازیبا می کند.

 هرگونه پارگی و پوسیدگی فرش ها و موکت ها باید ترمیم شود و اگر  •
قابل ترمیم نیستند باید آن ها را تعویض کنید.1

کفشـــداری باید دارای تهویه مناسب،  ســـالم، کم صدا یا بی صدا . 18
و به اندازه کفشـــداری باشـــد. بدین منظور می توانید از دســـتگاه های 
خوشبوکننده، رطوبت ســـاز و یا عود و اسپند هم برای تهویه فضا استفاده 

کنید.
 توجه داشته باشید سیم کشـــی تهویه باید به صورت منظم و از  •

داخل داکت صورت بگیرد. این کار عالوه بر باال بردن ضریب ایمنی در 
کفشداری، زیبایی کفشداری را نیز تأمین می کند.

اگر کفشداری تابلو اعالنات ندارد، یک تابلو اعالنات کوچک برای . 19
آن خریداری کنید تا پیام های مربوط به ایـــن بخش را در آن درج کنید. 
پیام هایی مانند »لطفاً با کفش ها روی فرش ها نروید« یا »کیسه های کفش 

را از مسجد خارج نکنید« و ...

1. . بهتر است از کف پوش پالستیکی استفاده کنید نظافت راحت تر و پوسیدگی کمتری دارد.
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با توجه به اینکه فرش برخالف موکت قدرت جذب خاك را دارد و . 20
شست وشوی آن نیز دشوار است، از انداختن فرش بر روی کف کفشداری یا 

کفش کن بپرهیزید و موکت ای را برای این کار در نظر بگیرید.

معموالً در مساجد بر روی در کفشداری پرده ای برزنتی به منظور . 21
جلوگیری از ورود و خروج هوا نصب می کننـــد. این پرده ها عموماً دارای 
آلودگی و کثیفی هســـتند. در صورت امکان، بهتر است به جای این نوع 
پرده ها از دستگاه های پرده هوا1 استفاده شـــود. این دستگاه ها عالوه بر 

زیبایی، قیمت مناسبی هم دارند.

درصورتی که شـــرایط خرید دســـتگاه پرده هـــوا را ندارید و از . 22
پرده های برزنتی استفاده می کنید، آن ها را هر دو ماه یک بار بشویید. تا هم 
آلودگی های آن موجب ایجاد مشکل برای افراد نشود وهم زیبایی بیشتری 

را در خود داشته باشد.

برای افزایش زیبایی کفشداری و کفش کن، میله ای را که برزنت به . 23
آن آویزان است، بارنگ سفید یا کرم رنگ بزنید.

کیسه کفش ●
اگر به هر دلیلی ازجمله کمبود جا قصد گذاشتن قفسه های مخصوص کفش را 

ندارید، گزینه بعدی، کیسه کفش های سوزنی، پارچه ای یا برزنتی است.
یادتان باشد، برای کیسه کفش به هیچ عنوان از نایلون های پالستیکی استفاده 

1. . پرده هوا دســـتگاهی است که با نصب در باالی ســـر در )در داخل( و ایجاد یک هوای فشرده قابل کنترل که به صورت 
عمودی از باال به سمت پایین می وزد مزیت های زیر را به وجود می آورد:

جلوگیری از تبادل حرارت و صرفه جویی در مصرف انرژی
حفظ هوای تمیز داخل و جلوگیری از ورود هوای آلوده، دود و گردوخاك از بیرون به فضاهای داخلی

جلوگیری از ورود حشرات از محل در ورودی
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نکنید. این نایلون ها نه تنها موجب آلودگی محیط زیست می شوند، بلکه به علت 
رهاشدگی بعد از استفاده توســـط افراد در ورودی های مسجد، نمایی زشت و 

آزاردهنده را به وجود می آورند.

برای نگهداری منظم کیســـه های کفش  و راحتی در استفاده از آن ها، . 1
حتماً از سبدها و آویزهای ویژه آن ها استفاده کنید.

برای جلوگیری از خروج کیسه کفش از مسجد یا گم شدن احتمالی آن، . 2
نام مسجد و وقف بودن آن ها را بر روی کیسه ها چاپ نمایید1.

کیسه کفش های پارچه ای و سوزنی به راحتی قابل شستشو هستند. . 3
به طور متوالی و فصلی به شستشوی آن ها اقدام نمایید تا نمازگزاران همواره 

مایل به استفاده از آن ها باشند.

رنگ کیسه های کفش را از میان رنگ های روشن و شاد انتخاب کنید. تا . 4
هم زیباتر باشند و هم آلودگی آن ها زودتر نمایان شود.

تابلو برق ●

اگر مسجد فاقد تابلو برق است، حتماً یک تابلو برق برای آن تهیه کنید. . 1
بهترین مکان برای تابلو برق با توجه به اهمیت پیشگیری از حوادث، بیرون 

فضای شبستان و قبل از ورود به آن است.

سیستم برق مسجد باید به صور متمرکز و از طریق تابلو برق مدیریت . 2
شود.

1. . با توجه به اینکه نام بیشتر مساجد کشور از اسامی مقدس و باعظمت است، سعی کنید نام مسجد به گونه ای چاپ شود 
که موجب وهن یا بی احترامی نباشد.
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تابلو برق مســـجد باید دارای در قفل دار باشد. توجه کنید در تابلو باید . 3
همیشه قفل باشد و کلید آن در اختیار خادم قرار گیرد.

ســـعی کنید تابلو برق را به صورت توکار ایجاد کنید. بیرون بودن یک . 4
جعبه در اندازه های تابلو برق نشانه خوبی برای زیبایی آن قسمت نیست.

نظافت، گردگیری و حذف زوائدی مثل برچســـب ها،  تراکت ها و ... از . 5
روی در تابلو برق امری ضروری است.

رنگ در تابلو برق را بارنگ دیوار کفش کن یا راه پله یا هر نقطه دیگری . 6
که تابلو برق در آن نصب شده است هماهنگ کنید.

هماهنگی اینجا به معنی هم طیفی رنـــگ دیوار بارنگ تابلو برق  •
است.

نصب عالمت خطر و احتیاط بر روی در تابلو برق ضروری است.. 7

برای ســـهولت در مدیریت چراغ های بخش های مختلف مسجد، نام . 8
فیوز بخش های مختلف مسجد را بر روی یک برچسب کوچک نوشته و در 

زیر هر فیوز بچسبانید.

دیوارها و کف. 2

دیوار ●
دیوارهای شبستان نقش مهمی در زیبایی یا نازیبایی مسجد دارند. مسئولین 
مسجد باید توجه داشته باشند که تمامی مسیرها در مسجد باید ذهن فرد را به 
محراب و قبله سوق بدهد. جایی که قرار است بنده به دیدار و گفتگوی با معبود 

خویش بشتابد.
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دیوار مسجد هم جزء مستقلی از مسجد نیست؛ بنابراین طراحی و زیباسازی 
آن باید به نحوی باشد که کشش الزم را در فرد برای تمرکز بر روی نماز و قبله و 

محراب ایجاد کند.
به علت تشابه ســـاختاری و کارکردی میان دیوارها و ستون ها و همچنین به 
جهت آنکه محراب جزئی از دیوار مسجد اســـت، نکات مربوط به ستون ها و 

محراب هم در این بخش ارائه شده است.
تذکر دو نکته: •

توجه داشته باشید که دیوارهای مســـجد تخته سیاه یا تابلو اعالنات . 1
نیست؛ بلکه شلوغ کردن آن ها هم موجب پرت شدن حواس نمازگزاران 
خواهد شـــد و هم پیام های روی دیوار به شـــکل صحیح به آن ها منتقل 

نمی شود.

متأسفانه گاهی اوقات از دیوار مسجد به ســـان یک آویزگاه استفاده . 2
می شود؛ هر چیزی که نباید روی زمین باشد یا جایی برای آن تدارك نشده، 
بر روی دیوار آویزان می شـــود. این کار عالوه بر ایجاد خرابی بر روی دیوار، 

نمای آن را نیز زشت می کند.
یک مسجد شـــلوغ، پر آگهی و نازیبا حوصله مخاطب را تنگ می کند و مانع از 
توجه او به رکن عبادی مســـجد یعنی نماز و دعا و رکن هدایتی آن یعنی امام 

جماعت می شود.
با توجه به این نـــکات، می توانید اقدامات پیشـــنهادیـ  اجرائی زیر را برای 

زیباسازی دیوارهای مسجد انجام دهید:

پاک سازی دیوار ●

در گام اول برای زیباسازی دیوار مسجد، ضروری است تمامی تابلوها . 1
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یا برگه های مختلف و ریزودرشتی که با چسب یا هر چیز دیگری به دیوار 
چسبیده اند، از دیوار جدا شوند.

در گام دوم، کندن یا جمع آوری چسب های اضافه، باقیمانده طناب ها،  . 2
سیم های بالاستفاده، تسبیح، نخ،  میخ اضافه و پارچه ها و بنر هایی که مربوط 

به مراسمات گذشته مسجد است را در دستور کار قرار دهید.

سیم های مورداستفاده و ضروری مثل ســـیم های بلندگو، برق و ... را . 3
درون یک محفظه زیبا و درپوش دار مثل داکت، قرار دهید.

در گام بعدی، دیوار مســـجد را از حضور آثـــار باقی مانده چراغ های . 4
روشنایی قدیمی و بالاستفاده سبک و خلوت کنید؛ و بدین وسیله فرصت 
آویزان کردن بسیاری از وسایل غیر ضرور بر روی این چراغ ها از بین ببرید.

ترمیم دیوار ●
ترمیم دیوارهای مسجد وظیفه ای همیشگی برای زیباسازی آن است. بدین 

منظور باید:

یک بازدید از تمامی دیوارها به خصوص دیوارهای شبســـتان داشته . 1
باشید و اگر نقطه ای از دیوار به گونه ای رطوبت زده است که باعث شده رنگ 
آن از بین برود، گچ آن بادکند یا ترك بخورد، به سرعت برای ترمیم آن اقدام 

کنید.

تالش کنید ریشـــه رطوبت زدگی را از بین ببرید و پس از گچ کاری و . 2
خشک شدن گچ، برای یکسان سازی رنگ آن قسمت و سایر دیوارها اقدام 
کنید. مثاًل رطوبت زدگی روی دیوارهایی که نمای آجر دارند را می توانید از 

روی سفیدك زدگی تشخیص داده و در جهت رفع آن اقدام کنید.
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چنانچه بر روی دیوار گچی مسجد سوراخ هایی به وجود آمده باشد، از . 3
طریق راه های زیر می توانید آن ها را پرکنید:

بتونه کردن با بتونه آماده •
بتونه کردن دیوار یک روش فوق العاده ســـاده برای تعمیر دیوار است. 

برای این کار باید:
یک تیوب کوچک بتونه آماده تهیه کنید. •
مقدار خیلی کمی از بتونه را روی نوك انگشت یا نوك یک چاقو قرار  •

داده و آن را روی سوراخ فشار دهید.
اگر در حین بتونه کردن اطراف ســـوراخ با مواد بتونه کثیف شد، با  •

یک دستمال مرطوب، بتونه های اضافی را پاك کنید.
وقتی بتونه داخل سوراخ خشک شد، می تواند آن نقطه را با قلم موی  •

کوچک رنگ بزنید.
یک تیوب رنگ هنری آکریلیکی که بارنگ دیوار مطابقت داشته  •

باشد، برای این کار کافی است.

بتونه کردن با اسپاکل •
روش دوم اســـتفاده از اسپاکل است. اسپاکل، بتونه ای است که از ترکیب گچ، 
سولفات کلسیم هیدراته و چسب درست می شود. این نوع بتونه را می توانید 

به صورت آماده خریداری کنید.
مقداری از بتونه را بر روی نوك چاقو یا لبه کاردك قرار داده و بر روی  •

سوراخ ها بمالید تا سوراخ ها کاماًل پر شوند.
سپس مقدار اضافی آن ها را به کمک کاردك از روی دیوار پاك کنید. •
اجازه دهید تا بتونه خشک شـــود. بعد اگر الزم بود مجدداً همین  •
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کارها را دوباره تکرار کنید.
درنهایت به کمک کاغذ سنباده، آن محل را صاف و صیقلی کنید. •
حال پس از پر کردن ســـوراخ ها، می توانیـــد همه یا بخش های  •

موردنظر را رنگ بزنید.

استفاده از صابون آیوری )معروف به صابون عاج فیل( •
در این روش الزم است یک قالب صابون آیوری را در محل سوراخ بر  •

روی دیوار به صورت دورانی مرتباً بمالید تا سوراخ ها پر شوند.
با استفاده از یک دستمال، صابون های اضافی را پاك کنید. •
برای این کار از دستمال مرطوب اجتناب کنید چون با این کار تمام  •

صابون ها شسته می شوند.
این کار را بـــا یک صابون معمولی که رنگ آن نزدیک به رنگ دیوار  •

باشد نیز می توانید انجام دهید.

استفاده از خمیردندان •
مشابه روش اســـتفاده از صابون، خمیردندان سفیدرنگ هم به همان خوبی 

جواب خواهد داد.
با توجه به اینکه بافت خمیردندان به شکلی است که پس از گذشت  •

زمان، تمایل به چروك شدن و انقباض دارد، وقتی در معرض هوا قرار 
می گیرد حجم اش به مرورزمان کم می شـــود؛ بنابراین این کار را در 
چندین مرحله انجام دهید تا از پر شـــدن کامل سوراخ ها اطمینان 

حاصل کنید.
اگر خمیردندان یا صابون ای که استفاده می کنید در مقایسه بارنگ  •

دیوار، خیلی شفاف و براق است، برای حل این مشکل از قرص آسپرین 
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کمک بگیرید. یک عدد قرص آسپرین را خردکرده تا به پودر تبدیل شود. 
چند قطره آب به آن اضافه کنید و آن را به صورت یک خمیر درآورید و روی 

سوراخ ها قرار دهید و اضافی آن را از اطراف سوراخ پاك کنید.

استفاده از آرد ذرت •
چند قاشق چای خوری آرد ذرت را داخل یک ظرف بریزید. •
مقداری آب را کم کم به آن اضافه کنید تا بافت آن شبیه به خمیر و  •

بتونه شود.
سپس به سرعت و تا بتونه آماده شـــده، خشک نشده است، روی  •

سوراخ های دیوار بکشید.

اگر دیوار مسجد از جنس آجر،  کاشـــی یا سنگ است و در بین آن ها . 4
افتادگی وجود دارد، آن قسمت را ترمیم و یکسان سازی کنید.

چنانچه بندهای بین آجرها، کاشی ها یا سنگ ها از بین رفته، نسبت به . 5
بندکشی مجدد آن ها اقدام کنید.

از زدن میخ یا استفاده از پیچ و رول پالك در بین بندها جدا خودداری . 6
کنید.

تنظیف دیوار ●
دیوارهای شبستان ممکن است از جنس سنگ، کاشی، آجر و یا فقط رنگ شده 
باشند؛ و البته ممکن است با تلفیقی از هرکدام نماکاری شده باشند. تنظیف 
مطلوب هرکدام از انواع این مدل ها متفاوت بوده و نوع، زمان و شـــرایط خاص 

خودش را دارد. که به تفصیل درباره آن ها صحبت می شود:
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سنگ مرمر •

ابتدا گردوغبار روی سنگ مرمر را با پارچه تمیز کنید. سپس از آب . 1
ولرم و پودر صابون برای تمیز کردن آن استفاده کنید.

ساده ترین راه تمیز کردن سنگ های مرمر، استفاده از یک پارچه . 2
نمدار است. می توان این کار را با استفاده از مقداری آب گرم یا نیم لیتر 
آب و کمی پودر لباسشویی انجام داد و سپس سنگ ها را با پارچه نرمی 

خشک کرد.

برای شست وشوی سنگ مرمر از اسید استفاده نکنید و اگر سنگ . 3
مرمر خیلی کثیف است چند قطره ســـرکه را با پودر سنگ خیلی نرم 
مخلوط کرده و روی سنگ مرمر بکشید. پس از 12 ساعت، خوب برس 

کشیده و با آب گرم بشویید.

گاهی اوقات لکه های سنگ مرمر را با پارچه آغشته به آب اکسیژنه . 4
نیز می توانید بشویید.

از روغن های مخصوص سنگ مرمر هم می توانید برای براق کردن و . 5
جال دادن به آن استفاده کنید.

اگر سنگ مرمر ترك خورده، بر روی آن پودر اکسید قلع بمالید تا . 6
خط ترك آن کمتر دیده شود.

آجر •

زمانی که جرم روی نما ناچیز و سطحی است، می توان روی آن آب . 1
پاشید و هنگام حرکت آب از باال به طرف پایین، با سنباده غیر سیمی یا 
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مویی و در مواردی سنگ ساب دستی سطح را سایش دهید. سپس با آب 
گرفتن روی جرم ها، نما را تمیز کنید.

تمیز کردن نمای آجری با بسیاری از مواد شیمیایی ممکن است . 2
زیان های زیادی مثل تخریب دیوار یا به وجود آوردن لکه ها و حفره های 

بزرگ را به همراه داشته باشد.

دیوارهای گچی و رنگی •

تمیز کـــردن دیوارهای گچی به مراتب ســـخت تر از تمیز کردن . 1
دیوارهای روغنی است.

به هیچ عنوان دیوارهای گچی را با مقداری آب و یک دســـتمال . 2
تمیز نکنید؛ چراکه جز بیشـــتر کردن لکه ها کاری از پیش نمی رود؛ اما 

می توانید از مخلوط جوش شیرین و آب برای این کار استفاده کنید.

برای دیوارهای رنگی می توانیـــد از مخلوط  یک  پیمانه  آمونیاك، . 3
یک چهارم  پیمانه  جوش شیرین  و یک دوم  پیمانه  سرکه  در یک  سطل  

آب  داغ  استفاده کنید.

برای تمیز کردن دیوارهایی که رنگ روغنی دارند می توانید از این . 4
محلول استفاده کنید: یک ســـطل آب گرم، یک دوم پیمانه بوراکس1، 
یک دوم قاشق مرباخوری مایع ظرف شـــویی و یک قاشق غذاخوری 

آمونیاك.

borax . .1 ؛ حین استفاده از محلول حتماً از دستکش استفاده شـــود بوراکس را می توان از مغازه های مواد شیمیاییـ  
بهداشتی تهیه کرد.
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یک راه ساده برای تمیز کردن دوده ها از روی دیوار استفاده از آب و . 5
مقداری پودر لباس شویی به همراه پارچه است. البته شما می توانید از 
مقداری آب گرم به همراه مایع ظرف شـــویی نیز برای این کار استفاده 

کنید.

برای تمیز کردن دیوارها همیشه از دو سطل استفاده کنید؛ یکی . 6
حاوی آب خالص و دیگری مخلوط آب و مواد شوینده تا بالفاصله بعد از 

شستن دیوارها، با آب تمیز،  آب کف ها از روی دیوار پاك کنید.

اگر جرم روی نمای دیوار زیاد باشـــد، یا نما به رنگ روغنی آغشته . 7
باشد و یا مورد دیوارنویسی واقع شـــده باشد، تمیز کردن آن به وسیله 
دســـتگاه های مخصوص صورت می پذیرد. به همیـــن جهت باید به 

شرکت های مخصوص نظافت مراجعه کنید.

محراب ●
محراب به معنای محل حرب و مبارزه اســـت. مبـــارزه مؤمن با خواهش ها و 

تمایالت دنیوی و غیر خدایی نفس.
محراب  نماد یک ارتباط معنوی سازنده بین عبد و معبود است. نماد جایی است 

که بین عالم ظاهر با عالم معنا اتصال برقرار می شود.
محراب نمایانگر قلب مسجد و موقعیت جهت قبله است؛ و طراحی آن نشانگر 

حاالت نمازگزار در رکوع و سجود است.
اگر مسجد دارای محراب نیســـت می توانید با یک طراحی مناسب، این نماد 

معنوی و مفهومی را ایجاد کنید.
اما اگر مســـجد دارای محراب اســـت، با توجه به نکات زیر می توانید فضای 

شبستان را زیباتر کنید:
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اگر محراب به شکل ساده وجود دارد، آن را با کاشی مناسب نماکاری . 1
کنید و مشکالت و عیب های ظاهری آن را برطرف کنید.

نظافت و تمیزی به موقع محراب، نورپردازی مناســـب و استفاده از . 2
رنگ های آرامش بخش در محراب مثل رنگ های آبی الجوردی، فیروزه ای 

و سفید، در زیبایی شبستان مؤثر است.

اگر کف محراب از جنس سنگ یا کاشی باشد، بهتر است.. 3

از انداختن فرش یا موکت در کف محراب خودداری کنید.. 4

اگر چنانچه انداختن فرش در محراب ضرورت داشـــت می توانید یک . 5
سجاده یا قالیچه مناسبی را برای آنجا در نظر بگیرید.

کف پوش محراب باید متناسب با محراب و به اندازه آن باشد.. 6

پشتی یا هر نوع تکیه گاه را از داخل محراب بردارید.. 7

محراب و اطراف آن از هرگونه وســـایل اضافی خالی کنید. در بعضی از . 8
مساجد در دو ســـمت محراب گلدان گذاشته می شود، ریسه های چراغ یا 
تزئینات به کار می رود. این موارد و نمونه هایی شـــبیه به این ها، به زیبایی 

محراب چیزی اضافه نمی کند بنابراین باید از محراب جدا شوند.

در داخل محراب و در صورت اســـتفاده امام جماعت از این مکان، یک . 9
سجاده به همراه مهر و تسبیح و عطر و یک جلد قرآن کریم به همراه رحل، 

قرار دهید.

چنانچه داخل محراب یا نزدیک آن، صندلی برای نشســـتن امام . 10
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جماعت قرار دارد، صرفاً در مواقع موردنیازآنجا باشد و پس از استفاده، به 
انبار یا مکان مناسب دیگری منتقل شود.

به هیچ عنوان کاشی کاری محراب را با وســـایلی مانند مهتابی و . 11
غیره نورپردازی نکنید. برای نورپردازی آن حتماً با کارشناس نورپردازی 

مشورت کنید.

ستون ●
ستون ها ازنظر ظاهری یا به شکل ســـیمانی هستند یا با سنگ، کاشی و آجر 
نماکاری شده اند. البته ممکن اســـت نمای ستون ها ترکیبی از این نماها نیز 

باشد.

تمیزی و نظافت نمای ســـتون ها باید متناسب با نمای آن ها صورت . 1
بگیرد.

 حذف و برداشـــتن موارد زائد و نازیبا از روی ستون های مسجد، مثل . 2
طناب های اضافه، کاغذهای اطالعیه، تراکت و هر چیز دیگری شبیه به این 

موارد هم در اولویت زیباسازی ستون ها قرار دارد.

چنانچه بر روی ستون ها سوراخ هایی به وجود آمده، باید پر شوند.. 3

تمیزی بین بندها و بندکشی مجدد، در نماهای آجری، سنگی و کاشی، . 4
در صورت نیاز باید انجام شود.

اگر رنگ روی ستون ها به هر دلیلی پاك و یا محوشده باشد، باید دوباره . 5
به شکل مناسبی رنگ شوند.

از نصب مهتابی بر روی ســـتون ها خودداری کنید؛ و چنانچه چنین . 6
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مهتابی هایی بر روی ستون وجود دارد آن ها را بردارید.

شما می توانید با توجه به اندازه دور ستون ها و تعداد آن ها، تسمه فلزی . 7
بسازید و بر روی ستون ها جوش دهید. توجه داشته باشید که این تسمه ها 
باید دارای جای مناسب برای نصب پرچم ها و تزئینات مراسم های مختلف 
ـ مثل اعیاد یا عزاداری هاـ  باشند. رنگ این تسمه ها هم باید متناسب با نما 

و رنگ ستون باشد.

اگر به هر دلیلی الزم اســـت که باندها بر روی ستون های مسجد نصب . 8
شوند، الزم است مکان ثابتی برای آن ها بر روی ستون ها در نظر گرفته شده 

و به شکل زیبایی بر روی ستون نصب شوند.

پیشنهاد می شـــود به غیراز مراسمات بزرگ در ســـایر ایام تنها از . 9
ستون های انتهایی مسجد برای جایگذاری باندها استفاده شود.

مسیر عبور سیم های باند باید از نقاط کور ستون و در »سیم زیپ«ها . 10
یا کاور سیم صورت بپذیرد.

اگر قصد دارید باندها را در چهارگوشـــه مســـجد بگذارید، برای . 11
پوشاندن کابل هایی که مجبورید از زیر فرش و موکت آن ها را عبور از داکت 
های قرنیزی استفاده کنید. تفاوت داکت های قرنیزی با انواع دیگر داکت 
در سایزبندی محدود آن است. این نوع داکت در شاخه های 2 متری و در 
طرح های مختلف چوب تولید می شود. برای نصب این نوع داکت از چسب 

دوطرفه و پیچ و رول پالك استفاده می شود.

کف مسجد ●
یکی از اجزاء داخلی شبستان مسجد که کمتر در معرض دید است ولی نقش 
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مهمی در تمیزی مســـجد دارد، کف مسجد و سازه پوشاننده آن است. مصالح 
مختلفی برای پوشش کف مسجد مورداســـتفاده قرار می گیرد. در برخی از 
مساجد از ســـنگ، در اغلب مساجد از موزاییک و در بخش کمی از آن ها هم از 

سیمان استفاده می شود.
اگر در مسجد قصد دارید از پوشش سنگ استفاده کنید یا مسجد پیش ازاین با 

سنگ پوشانده شده است، به نکات زیر توجه داشته باشید:

از ســـنگ های زیبا و متناســـب بارنگ و طرح فضای داخلی مسجد . 1
استفاده کنید.

توجه داشته باشید که ســـنگ های گران قیمت یا زینتی مناسب با . 2
سادگی و شأن مسجد نیست.

قســـمت هایی را که محل عبور لوله های مختلف مثل لوله های آب، . 3
فاضالب یا رادیاتور و... هســـتند به شکل مشخصی از سایر بخش متمایز 
کنید. اگر قصد دارید ســـنگ این بخش ها را متفاوت تهیه کنید، تفاوت 

محسوسی با سنگ اصلی کف پوش نداشته باشند.

نظافت و شستشوی سنگ ها به طور مستمر و دوره ای انجام شود.. 4

چنانچه سنگی در جای خود لق شده است، آن را با مواد مناسب محکم . 5
کنید.

اگر در کف مســـجد از موزاییک استفاده شده است موارد زیر در مورد . 6
آن ها باید رعایت شود:

در خرید موزاییک به کیفیت و زیبایی آن توجه داشته باشید. •
با در نظر گرفتن اندازه کف مســـجد و متناســـب بـــا متراژ آن،  •
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موزاییک های بزرگ یا کوچک تهیه کنید. سعی کنید اندازه موزاییک ها 
به گونه ای باشد که نیاز به بُرش دادن و ناقص کردن آن ها نباشد.

چند متر بیشتر از نیاز، موزاییک خریداری کنید و در انبار مسجد  •
نگهداری کنید. تا اگر نیاز شد از همان جنس و نوع موزاییک کف مسجد 

در اختیار داشته باشید.
درصورتی که موزاییک ها نیاز به بندکشـــی مجـــدد دارند، برای  •

جلوگیری از لق شدن و شکستگی آن ها این کار را انجام دهید.

اگر موزاییکی شکسته یا لق شده، آن را ترمیم یا تعویض کنید.. 7

برای ترمیم موزاییک ها می توانید کارهای زیر را انجام دهید:. 8
 موزاییک لق شده را با لبه کاردك یا کمچه از جای درآورده و سطح  •

مالت زیر آن را گردگیری و مرطوب کنید.
 موزاییک را از مالت های قدیمی پاك کـــردهـ  دوغاب اطراف را  •

بتراشدـ  و آن را زنجاب کنید.
 دوغاب اصلی ساخته شده را روی مالت سابق زبره که سخت شده  •

ریخته و موزاییک را در جای قبلی خود قرار دهید.
 سطح موزاییک را با مشت و تُخماق1 بکوبد. •
 عمل دوغاب ریزی باید بالفاصله در موزاییک های لق شده انجام  •

شود.
 اگر دو سر موزاییک را به اندازه نیم سانتیمتر بتراشیم مالت دوغاب  •

بین آن ها بهتر قرارگرفته و چسبندگی بیشتری به وجود می آید.
 با پودر سنگ سطح دوغاب اضافی را خشک و سپس دوغاب خشک  •

1. . تکه چوب سنگین دسته دار
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را با کمچه جمع کنید.
 برای بهتر سفت شدن موزاییک سطح آن را تا 48 ساعت با پارچه و  •

گونی نمدار مرطوب نگه دارید.
 چنانچه چسب کاشی در دسترس باشد پس از غبارگیری موزاییک  •

اگر از چسب استفاده شود بهتر است.

موزاییک های محل عبور لوله های آب و شوفاژ نیاز به مراقبت بیشتری . 9
دارند؛ کف پوش های این محل ممکن است به دلیل سردی و گرمی لوله های 

آب بیشتر دچار آسیب شوند.

موزاییک ها باید به صورت دوره ای و مســـتمر، مـــورد بازبینی و . 10
رسیدگی قرار گیرد.

اگر لقی موزاییک به تعداد فراوان یا در کل سطح باشد باید به تعمیر . 11
کلی بپردازید.

برای این کار می توانید همه موزاییک هـــا را جمع کنید. دوغاب  •
اطراف آن ها را تراشیده و آن ها را مرطوب کنید. سپس سطحی که قرار 
است موزاییک روی آن قرار بگیردـ  زبرهـ  را کاماًل مرطوب کرده و مالت 

ماسه بادی و سیمان1 را روی مالت قبلی اجرا می کنید.
اگر کف مسجد صرفاً باسیمان پوشانده شده، توجه داشته باشید که:

کف مسجد به صورت یکدست سیمان شده باشد و قسمتی باالتر یا . 1
پایین تر از قسمت های دیگر نباشد.

مالت به کاررفته در سیمان از بهترین جنس باشد تا به مرورزمان . 2

1. . برای تهیه این مالت متناسب با فضای کف مسجد نیاز به مشورت با استاد بنایی دارید.
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سیمان خرد یا تکه تکه نشوند.

کف پوش روی سیمان ها به گونه ای باشد که سیمان ها به مرورزمان . 3
و در اثر استفاده خرد نشوند.

هیچ قسمتی از ســـیمان بدون کف پوش نباشـــد تا از غبار زایی . 4
سیمان ها جلوگیری شود.

محل لوله هایی که از زیر سیمان عبور کرده اند مشخص باشد.. 5

سقف. 3
بیشترین نور مسجد از طریق سقف مهیا می شود. البته میزان نور در مساجدی 
که گنبد دارند در سطحی باالتر از مساجدی است که از موهبت گنبد محروم اند. 

با توجه به این نکته می توان گفت، سقف های مساجد چند نوع هستند:
سقف هایی که به شکل تخت و به اصطالح ضربی ساخته شده اند. •
سقف هایی که به شکل کاذب در مسجد مورداستفاده قرارگرفته اند. •
سقف هایی که به صورت گنبدی ساخته شده اند. •

سقف تختـ  تیرآهنی ●

اگرچند سالی از عمر مسجد شما می گذرد ممکن است رد تیرآهن های . 1
به کاررفته در سقف مشخص باشد یا ســـقف به هر دلیلی نم زده باشد، یا 
دچار پوسیدگی شده باشد، بنابراین الزم است در ابتدا نسبت به ترمیم این 
موارد اقدام کنید. در این گونه مواقع بهتر است گچ های آن محل کنده شده 
و چنانچه الزم اســـت تیرآهن ها ضدزنگ خورده و مجدداً سقف گچ کاری 

شود.
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زدودن تارعنکبوت ها و حذف زوائدی مثل میخ ها، طناب ها، شرشره ها . 2
و...، فوری ترین اقدام در جهت نظافت و زیبایی سقف است.

برای عبور ســـیم هایی که حتماً باید از روی سقف عبور کنند، باید از . 3
داکت مناسب استفاده شود.

به جهت اینکه نظافت سقف باید به صورت کامل و دوره ای انجام شود . 4
بهتر است یک نربادن مناسب برای مسجد تهیه شود.

نکته: نردبان یا باالبر مناسب دارای ویژگی هایی است که در ادامه به آن اشاره 
می شود:

باالبرـ   نردبان ●
متأسفانه یکی از دالیل شلوغی فضای شبســـتان اصلی مساجد، قرار دادن 
نردبان های آهنی یا ماشین های باالبر در گوشه و کنار فضای شبستان است. 
قرار دادن دائمی وسایلی که در طول سال شاید چند مرتبه بیشتر برای تنظیف 
لوســـتر اصلی و گنید و ... مورداستفاده قرار نگیرد، ضمن نازیبا ساختن نمای 
شبســـتان بخش زیادی از فضای آن را نیز اشـــغال می کند. برای مدیریت و 
استفاده بهینه از نردبان یا باالبرهای سنگین و بزرگ می توانید اقدامات زیر را 

انجام دهید:

چنانچه این موارد به صورت عام و بدون هیچ قید و شرطی وقف مسجد . 1
شده باشند، با رفع موانع فقهی، آن ها را تبدیل به احسن کنید؛ و از نمونه های 
کوچک که کارایی دســـتگاه های بزرگ را داشته اما فضای کمی را اشغال 

می کنند برای مسجد تهیه کند.

چنانچه امکان تبدیل یا تعویض این دســـتگاه ها وجود ندارد، فضای . 2
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مناسبی را برای آن ها پیداکرده و آن ها را به بیرون از فضای شبستان منتقل 
کنید.

اگر قصد خرید نردبان یا باالبر دارید، توجه کنید که اندازه و کارایی آن . 3
متناسب با مسجد باشد و به راحتی بتوانید از آن در همه قسمت های مسجد 

استفاده کنید.

سقف های کاذب ●
در مورد این ســـقف ها که به منظور زیباســـازی فضای شبستان و پوشاندن 
احتمالی عیب های احتمالی سقف مورداستفاده قرار می گیرند، رعایت نکات 

زیر ضروری است:

اولین نکته در مورد سقف های کاذب، تعمیر یا ترمیم بخش هایی است . 1
که ناقص و یا خالی شـــده اند. بدین منظور باید از جنس، رنگ و نوع همان 

سقف ها برای بهسازی بخش های ناقص سقف ها تهیه شود1.

روشنایی های موجود در سقف ها می بایست متناسب با سقف کاذب . 2
تهیه شود؛ بنابراین توجه داشته باشید از المپ ها و روشنایی های متفرقه 
دیگر برای روشنایی مسجد، مثل المپ های بزرگ یا مهتابی ها، استفاده 

نکنید.

دقت کنید که المپ های استفاده شـــده در درون این سقف ها که به . 3
المپ توکار معروف اســـت نمی بایست از داخل آن، بیرون بیاید. در برخی 
از مساجد استفاده نامناسب از المپ های کم مصرف در سقف های کاذب، 

1. . اگر به تازگی تصمیم گرفته اید ســـقف مسجد را با سقف کاذب بپوشانید، بهتر است مقدار بیشتر از نیاز تهیه کنید تا در 
صورت ایجاد نقص در سقف بتوانید از جنس همان سقف ها استفاده کنید.
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فضای شبستان را پر از زائده های نازیبای المپ های توکار کرده است.

سقف ها باید به صورت دوره ای و با مواد شوینده مناسب نظافت شوند.. 4

سیم ها، طناب ها و موارد زائد دیگر را از سقف ها جدا نمایید.. 5

سقف گنبدی شکل ●
سقف مساجد گنبدی شکل ترکیبی از سقف های گنبدی و تخت است؛ بنابراین 
ضمن رعایت نکات مربوط به ســـقف های تخت و آهنی در آن، برای زیبایی و 

رسیدگی به بخش گنبدی سقف، این نکات را مدنظر قرار دهید:

گنبد مسجد باید به صورت ساالنه توسط شرکت های معتبر نظافتی و با . 1
دستگاه های خاص آن ها تنظیف شود.

گنبد مسجد ممکن است در طول زمان به علت سرما و گرما و رطوبت . 2
در قسمت بیرونی در بعضی از کاشـــی ها دچار شکستگی شده باشد که 
همین امر موجب نفوذ باران و مشکالت عدیده می شود. بررسی و رفع عیب 
از کاشـــی های بیرونی گنبد و ترمیم بخش های داخلی گنبدـ  در صورت 

نم زدگی یا ریختگی گچـ  هم باید در دستور کار قرار گیرد.

پنجره یا پنجره های گنبد مسجد، باید به صورت دوره ای بازدید شده و . 3
از سالم بودن درب ها، شیشه ها و قفل آن ها مطمئن باشید.

اگر جنـــس پنجره های گنبد از چوب اســـت و به مرورزمان چوب ها . 4
تََرك برداشته یا بادکرده است؛ به وسیله بتونه، ترك ها گرفته شود و برای 
استحکام بیشتر بارنگ روغن، رنگ شود؛ و اگر بادکرده یا در معرض خرابی 

و شکستگی است تعویض شود.
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اگر شیشه های پنجره های گنبد شکسته است تعویض و اگر مشکلی . 5
ندارد تمیز شود تا نور، بهتر و شفاف تر وارد مسجد شود.

زدودن گردوغبـــار از پنجره های گنبد و نظافت دوره ای آن ها، موجب . 6
تمیزی پایدار فضای شبستان می شود.

اجزاء مکمل و ساختاری. 4
بعضی از اجزاء شبستان، تکمیل کننده فضای داخلی و ساختارهای اصلی آن 
و یا به نوعی ساختارهای فرعی شبستان به شمار می آیند. آبدارخانه، پرده ها و 
فرش و موکت، جزء مکمل و ساختاری مسجد هستند. در این قسمت نکاتی در 

مورد هرکدام از آن ها بیان می شود.

آبدارخانه ●
آبدارخانه ها به علت آنکه غالباً در دید نیســـتند، همـــواره مورد غفلت واقع 
می شوند و متأســـفانه باید گفت که از نازیباترین و نامرتب ترین قسمت های 
مسجد به شمار می روند. زیباسازی این بخش شاید تنظیف و سالمت بخشی به 
خدمات این بخش هم به شمار رود. پس این بخش را با چنین نگاهی موردتوجه 

قرار دهید:

دیوارهای آبدارخانه به علت مســـائل بهداشتی و زیبایی می بایست با . 1
کاشی پوشانده شوند.

آبدارخانه هم مثل سایر قسمت های مسجد نیاز به پیرایش دارد، بنابراین . 2
هرگونه وسیله اضافی باید از آن خارج شود؛ برای مثال ظروف پالستیکی چند 
سال استفاده شده از قبیل سینی و ... و استکان ها و نعلبکی های آسیب دیده 

ولو در حد یک لب پریدگی باید از آبدارخانه خارج شوند.
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تعویض یا تعمیر قوری ها و کتری های قدیمی، سیاه شده، شکسته هم . 3
باید موردتوجه قرار گیرد.

ظرف شـــوئی مسجد باید همیشه شـــفاف و براق باشد، متأسفانه در . 4
بسیاری از آبدارخانه ها به علت ریختن باقیمانده چای در ظرف شویی، رنگ 
این قســـمت پر از جرم و آلودگی است. این قسمت یک روز در میان باید با 

مواد شوینده مخصوص شسته شود.

هرگونه برچسب و اطالعیه و آگهی روی در کابینت ها و یخچال باعث . 5
نازیبایی آشپزخانه می شود و باید از این کار پرهیز کرد.

اگر کابینت های آشپزخانه دارای پوسیدگی، زنگ زدگی، رنگ پریدگی، . 6
شکستگی و یا عیب هایی از این جنس هستند باید هرچه سریع تر نسبت به 

ترمیم یا تعمیر آن ها اقدام کنید.

قفل های خراب آبدارخانه باید تعویض شـــده و درب ها یا کشوهای . 7
خراب نیز باید تعمیر شوند.

به علت استفاده بسیار از آب در آشپزخانه بهتر است در آنجا با دمپایی . 8
تردد شده و از انداختن هرگونه موکت یا فرش در آن خودداری شود.

به علت اهمیت باالی نظافت آشـــپزخانه، شستشو و نظافت آن باید . 9
به صورت مستمر و در فواصل زمانی نزدیک صورت بگیرد.

به علت احتمال باالی وجود حشرات موذی در فضای آشپزخانه، . 10
این محیط باید به صورت دوره ای سم پاشی شود.

چنانچه موزاییک ها یا سرامیک کف آشپزخانه لق و یا شکسته شده . 11



86

باشند باید نسبت به ترمیم یا تعویض آن اقدام شود.

چنانچه براثر اتفاقی مثل ســـوختن سماور یا ریختن چای بر روی . 12
موکت یا فرش، بوی نامطبوعی ایجاد شـــد، به سرعت درصدد رفع بوی 

نامطبوع اقدام شود.

هر چیزی در آشپزخانه باید جایگاه مخصوصی داشته باشد؛ و اگر . 13
موردنیاز نیست ازآنجا خارج شده و به انباری منتقل شود.

مواد فاسدشدنی را نباید در کابینت ها نگهداری شوند.. 14

تمیزی و نظافت داخلی و بیرونی یخچال هم باید موردتوجه قرار . 15
داشته باشـــد؛ یعنی هم نباید با چسباندن برچسب ها و برگه های مختلف 
ظاهر آن را نازیبا کرد و هم نباید با نگهداری مواد غیرضروری یا تاریخ مصرف 

گذشته در یخچال داخل آن را کثیف و آلوده کنیم.

پرده ها
در فضای شبستان غالباً، در دو مکان از پرده استفاده می شود. از پرده های آویز 
برای پشـــت پنجره ها و از پرده های حائل به منظور جداسازی میان محل نماز 

خواهران و برادران استفاده می شود.

پرده های آویز ●
پرده های مسجد را می توانید از میان 3 نوع پرده زیر انتخاب کنید:

پرده های اداری لوردراپه ایـ  پرده های عمودیـ  یا کرکره ای. 1

 پرده های تجمالتی. 2
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 پرده های ساده و اصیل. 3
به نظر می رسد مدل سوم،  مدل مناسبی برای استفاده در مسجد باشد.

البته برای مسجد که مسئله دیده شدن فضای داخل مسجد از بیرون، نه تنها 
منفی نیست،  بلکه نکته ای مثبت هم به شمار می رود، پرده های توری انتخاب 
خوبی هستند. دقت کنید که طرح روی توری ها طرح فخیم و متناسب با فضای 
مسجد شما باید باشد.  شایان ذکر است استفاده از پرده به علت جاذب بودن گرد 

و خاك و ریزگردها، توصیه نمی شود.
به هر شکل برای دوام و زیبایی پرده های مسجد باید نکات زیر را موردتوجه قرار 

دهید:

پرده های مسجد باید حداقل سالی یک مرتبه به منظور نظافت و تمیزی . 1
شسته شوند.

پوســـیدگی یا پارگی پرده ها باید ترمیم شود و اگر قابل رفو نیستند یا . 2
ترمیم آن ها امکان ندارد باید با جنس مناسب تعویض شوند.

اگر چنانچه پرده ها کرکره ای و یا کشویی هستند،  باید توجه شود که . 3
بندها، دســـتاویزها، حلقه ها، کرکره ها، میل پرده ها، نخ های اتصال پرده، 
دســـتگیره ای که هنگام جمع شـــدن، پرده به آن بسته می شود، همگی 

سالم، روان و بدون عیب باشند.

به هیچ عنوان پرده ها نباید با میخ، پیچ یا پونز، به دیوار چسبانده شوند. . 4
حتماً باید با میل پرده این کار صورت بگیرد.

پرده های حائل ●
یکی از اجزاء شبستان، پرده جداکننده محل اقامه نماز خانم ها از آقایان، در مسجد 
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است. کاربرد این پرده ها در فضاهایی است که آقایان و بانوان در یک فضای هم سطح 
نماز را اقامه می کنند. درباره این جداکننده، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

پرده های حائـــل تنها انتخاب برای جداســـازی این دو قســـمت . 1
نیســـتند؛ ازجمله انتخاب های جایگزین پارتیشن های سنتی متحرك 
است. این پارتیشـــن ها که طرح های آن را می توانید بر اساس معماری و 
کاشی کاری های مسجد خودتان سفارش دهید، آسیب بسیار کمتری از 
پرده های برزنتی به زیبایی مسجد خواهند زد. پارتیشن ها سنتی متحرك 
برخالف پرده های برزنتی نیازمند لوله سرتاسری نیستند و وجود طرح های 
گنبدی در قســـمت باالی آن ها، طراحی فضای مسجد را زیباتر می سازد. 
از مزایای دیگر این پارتیشـــن ها قابلیت جمع آوری آن ها برای برگزاری 

مراسمات بزرگ در مسجد است.

پرده ها باید در ارتفاع مناسبی از سطح زمین نصب شوند. نه خیلی کوتاه . 2
باشند و نه خیلی بلند.

برای پرده جداکننده، از پارچه های رنگ روشـــن به جای سبز تیره یا . 3
مشکی و ... استفاده کنید؛ چراکه پرده های حائل در بهترین حالت قدرت 
نوردهی مسجد را کاهش می دهند و اســـتفاده از رنگ تیره در آن ها، این 

رخداد را شدیدتر می کند.

پرده ها به علت جذب خاك و آلودگی ناشی از دست زدن افراد به آن ها، . 4
هر دو ماه یک بار نیاز به شست وشو دارند؛ و پس ازآنکه کاماًل خشک شدند 

دوباره و با رعایت شرایط گفته شده نصب شوند.

به هیچ وجه پردۀ حائل را با طناب به میله افقی باالی آن متصل نکنید. . 5
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برای اتصال حتماً از حلقه استفاده کنید.

اگر لوله ای که حلقه های پرده حائل به آن آویزان اســـت از جنس آهن . 6
است، زدن رنگ سفید یا هر رنگ روشن دیگر به آن باعث می شود زیبایی 

مسجد از نمای یک تکه آهن زنگ زده د بی رنگ در امان باشد.

برای نصب پرده از طناب فوالدیـ  سیم بکسلـ  استفاده کنید.. 7

چسباندن هرگونه کاغذ حاوی هشدار یا ... بر روی پرده ها نمای نازیبایی . 8
به پرده می دهد. از این امر هم پرهیز کنید.

چنانچه پرده دارای پارگی و پوسیدگی است، نسبت به ترمیم یا تعویض . 9
آن اقدام شود.

اگر رنگ پـــرده براثر مرور زمان یا شستشـــو، حالت اولیه خود را . 10
ازدست داده است، آن را تعویض کنید.

در نصب پرده توجه داشته باشید که پرده به صورت شل یا نامنظم و . 11
نامرتب وصل نشده باشد.

اگر در مسجد از پارتیشن استفاده می کنید، نسبت به ارتفاع آن از . 12
سطح زمین، نبود شکستگی در سطح و بخش های مختلف آن توجه داشته 

باشید.

از پارتیشن ها، به عنوان تابلوی اعالنات استفاده نکنید؛ و چنانچه بر . 13
روی آن ها آگهی، تراکت، برچسب و هر چیز دیگری چسبانده شده است، 

آن ها را بکنید.
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فرش و موکت
یکی از جلوه های زیبایی و اثرگذاری مسجد بر جان نمازگزاران، مفروش کردن 

آن با فرش های مناسب، زیبا و باکیفیت است.
با توجه به اینکه کف اکثر مســـاجد با موزاییک و ســـیمان پوشانده شده اند، 
ضروری است پیش از فرش نمودن، کف تمام مسجد را باموکت بپوشانید. در 

این صورت فرش ها هم زیبایی خودشان را بیشتر بر روی آن نشان می دهند.
اگر قصد خرید موکت برای مسجد دارید یا موکت در مسجد وجود دارد، توجه 

به نکات زیر در امر زیباسازی آن مفید است:

موکت ها باید از یک طرح و رنگ انتخاب شوند.. 1

در هنگام خرید موکت، بیش از مقـــدار نیازـ  از همان جنس موکتـ  . 2
خریداری کنید تا در مواقعی که نیاز به تعویض موکت اســـت از آن مقدار 

اضافه استفاده کنید.

در هنگام خرید موکت توجه داشته باشـــید که رنگ فرش و موکت . 3
متضاد و البته متناسب باهم باشند.

از انداختن موکت به صورت تکه های بریده بریده و کوچک و بزرگ در . 4
مسجد خودداری کنید.

موکت ها حتماً باید به گونه ای مناسب، مثاًل با چسب یا پیچ و رول پالك، . 5
به زمین متصل باشند.

در استفاده از چسب برای اتصال موکت به زمین توجه داشته باشید که . 6
از ریختن بیش ازاندازه چسب خودداری کنید.
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در هرجایی از مسجد که لبه های موکت از زمین کنده شده، آن ها را به . 7
زمین متصل کنید.

چنانچه موکت های مسجد دارای پارگی یا سوختگی هستند، نسبت به . 8
تعویض یا ترمیم آن ها اقدام کنید.

فرش ●
برای مفروش کردن مسجد بافرش به نکات زیر توجه داشته باشید:

اگر قصد دارید تمام مسجد را بافرش مفروش کنید، فرش هایی با یک . 1
نقشه واحد، انتخاب کنید.

اگر به جهت تنوع و زیبایی قصد دارید از طرح های متنوع استفاده کنید، . 2
می توانید یک فرش در اندازه بزرگ تر از ســـایر فرش های دیگر، در میانه 
مسجد و زیر لوستر اصلی پهن کنید. وسایل فرش ها را طرحی یکسان در 

اطراف آن بیندازید.

چنانچه فرش یا فرش هایی در مســـجد نیاز به رفو داشـــته، یا در اثر . 3
پوسیدگی و مستهلک شـــدن نیاز به تعویض دارند، اقدامات الزم را انجام 
دهید. اگر امکان تبدیل فرش های قدیمی به فرش های جدید برای مسجد 

وجود دارد می توانید با رعایت مالحظات شرعی این کار را انجام دهید.

اگر فضای شبســـتان مسجد بزرگ اســـت می توانید از فرش هایی با . 4
طرح های درشت و بزرگ استفاده کنید؛ و اگر مساحت مسجد شما کوچک 

است می توانید از فرش هایی با گل های ریزتر استفاده کنید.

در هنگام خرید فرش به پیوندی که می تواند طرح فرش انتخابی شما . 5
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با نقش های محراب و گنبد و کاشی کاری مسجد برقرار کند دقت کنید.

برای شبستان های مساجدی با وســـعت کم، فرشی با ترکیب روشن . 6
انتخاب خوبی است.

طرح افشان برای فضاهای کوچک مناسب است. ولی فرش های با طرح . 7
خشتی را به هیچ عنوان انتخاب نکنید؛ چون فضا را بیشتر، کوچک نشان 

می دهد.

اگر مسجد شـــما به اندازه کافی نورگیر نیست، فرش با ترکیب رنگی . 8
روشن برای کف مسجد شما مناســـب است. اصوالً هر چه فرش روشن تر 

باشد فضا نورانی تر به نظر می رسد.

برای فضاهای پررفت وآمد مثل ورودی مســـجد، فرش های روشن با . 9
بافت ظریف یا به اصطالح رج باال مناسب نیست. این گونه فرش ها در این 

مکان ها در معرض آسیب دیدگی بیشتری قرار می گیرند.

فرش های ماشـــینی موجود در بازار معموالً 500، 700، 900، . 10
1000 و 1100 شانه و با تراکم های 1000، 1200، 1400، 1700، 2000، 
2250، 2750 هستند؛ اگر به زیبایی فرش اهمیت می دهید باید فرشی 
که شانه و تراکم بیشـــتری دارد انتخاب کنید ولی اگر می خواهید دوام 
بیشتری داشته باشد، برخی فرش های 500 شانه با تراکم 1200 یا 1000 

مناسب تر هستند.

فرش های با شکل محراب که می توانید متناسب با اندازه مسجد از . 11
آن ها تهیه کنید، انتخاب خوب و مناسبی هستند.
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اگر مســـجد از قبل مفروش است، فرش ها متناسب باهم را در یک . 12
بخش بیندازید.

تالش کنید با جابجایی فرش ها، قســـمت هایی از فرش که اضافه . 13
است به صورت لول یا تاشده بر روی هم باقی نماند.

ریشه های فرش ها را بافته یا نواقص آن را با رفو کردن برطرف کنید.. 14

از پذیرفتن فرش های اهدایی که کارایی در مسجد ندارد خودداری . 15
کنید. البته شـــما می توانید با اجازه از اهداکننده، آن ها را فروخته و فرش 

مناسب تهیه کنید.

چنانچه فرش های مسجد را به صورت کامل و یا جزئی باید بشویید، . 16
حتماً توجه کنید که باید قبل از پهن کردن مجدد حتماً خشک شوند. به ویژه 
در فرش های دستی که ممکن است خیس ماندن آن ها بوی نامطبوعی در 

فضای مسجد ایجاد کند.

اگر همه یا بخشی از مسجد با فرش های دستی مفروش شده است، . 17
توجه کنید که با ریختن آب، چایی، شـــربت و... خیس نشوند و چنانچه 
خیس شدند، حتماً آن ها را تمیز کرده و مراقب باشید تا قبل از خشک شدن 

بر روی زمین پهن نباشد.

از پهن کردن روفرشی در مسجد خودداری کنید.. 18

برای نظافت، جارو کردن و شستشـــو فرش ها در فواصل زمانی . 19
مشخص و به صورت دوره ای برنامه ریزی داشته باشید.
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اجزاء مکمل و غیر ساختاری. 5
اجزاء مکمل و غیر ساختاری مســـجد، تنها مکمل فضای داخلی شبستان 
هســـتند. این اجزاء تأثیرات زیادی در زیبایی و کارایی فضای شبستان دارند. 
نکات مربوط به نورپردازی شبستان، دستگاه های صوت و سرمایش و گرمایش 

مسجد و بسیاری از وسایل و امکانات شبستان در این بخش مطرح می شود.

نورپردازی شبستان ●
یکـــی از مهم ترین اقدامات در طراحی داخلی مســـجد، توجه به نورپردازی 
مسجد، به ویژه محیط شبستان است. وجود چراغ های متعدد یا بزرگی المپ ها 
و زیبایی آن ها لزوماً به معنای وجود یک نورپردازی مناسب در مسجد نیست. 
تعداد مناسب المپ ها، درســـت بودن جایگاه نصب آن ها، بزرگی و کوچکی 
مناسب در جایگاهی که قرار است نصب شوند و بسیاری از مسائل دیگر به وجود 
آورنده یک نورپردازی مناسب در فضای شبستان است. به این منظور پیشنهاد 
می شود با مشـــورت و بهره گیری از نظرات یک کارشناس نورپردازی، فضای 

داخلی شبستان را با نورهای مناسب بیارایید.
اما برای زیباسازی وسایل فعلی نورپردازی در مسجد به توصیه های زیر توجه 

داشته باشید:
لوستر و نورافکن •

نظافت لوستر بزرگ و مرکزی مسجد باید سه یا چهار بار در طول سال . 1
انجام شود.

توجه داشته باشید که تنظیف لوســـتر نیازمند مهارت و دقت است و . 2
باید با مواد شوینده مناسب انجام بگیرد؛ بنابراین اگر برای تنظیف لوستر 
فرد یا افراد متخصصی را نمی شناسید، بهتر است این کار را به شرکت های 
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متخصص در امر نظافت واگذار کنید.

از چند طرحی در خرید لوستر ها بپرهیزید. بهتر است در تمام مسجد از . 3
دو طرح لوستر بیشتر استفاده نشود.

از هر لوستر و روشنایی غیر هم شکل که توسط مردم به مسجد آورده . 4
می شود اســـتفاده نکنید. اگر می توانید آن ها را باتدبیر مناسبی تعویض و 
هم شکل با سایر لوستر ها نمایید. یا در مکان هایی غیر از فضای شبستان، 

استفاده کنید.

المپ لوستر نمی تواند از المپ های مخروطی شکل کم مصرف باشد . 5
چراکه این المپ ها زیبایی تمام ساختار لوستر را بر هم می ریزد. به جای این 
المپ ها می توانید از المپ های طرح شمعی یا گرد کم مصرف و طرح های 

زیبای المپ های LED استفاده کنید.

سیم کشی باالی لوستر باید کاماًل مهندسی شده و پنهان باشد، دیده . 6
شدن خرطومی در باالی لوستر و سیم های رنگی، نما و زیبایی لوستر را از 

میان می برد.

اگر سقف مسجد بلند اســـت. یک لوستر کوچک را با میله یا زنجیر در . 7
ارتفاع پایین نصب نکنید. برای سقف های بلند یا از لوستر استفاده نکنید و یا 

اگر مصر به این کار هستید می بایست از لوستر بزرگ استفاده کنید.

در صورت شکستگی یا نقص در لوستر و شاخه های آن، نسبت به ترمیم . 8
یا تعویض آن ها اقدام کنید.

در مناســـبت های مختلف از آویزان کردن آویزها و وسایل تزئینی به . 9
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لوستر ها خودداری فرمایید.

درصورتی که در داخل مســـجد از نورافکن استفاده می کنید، این . 10
نورافکن ها باید به شکل مناسب و در جای مناسب نصب شوند.

عبور سیم های نورافکن از داخل داکت و نظافت ظاهری آن هم باید . 11
موردتوجه قرار گیرد.

مهتابی ها •
نسبت به روشنایی مهتابی ها نکات زیر موردتوجه قرار دهید:

اگر رنگ مهتابی های شبستان از میان رنگ های سفید یا زرد انتخاب . 1
شود، بهتر است. استفاده از هر نوع رنگ دیگر در مسجد باعث لطمه به نمای 

مسجد خواهد بود.

مهتابی ها باید روی ســـقف یا دیوار، بافاصله یک و نیم متری به شکل . 2
منظم و در یک راستا قرار بگیرند. هرگونه به کارگیری از مهتابی ها در قالب 

اشکال مختلف، فضای شبستان مسجد را نازیبا می سازد.

مهتابی های سوخته، نیم سوز یا چشمک زن باید در اسرع وقت تعویض . 3
شوند.

سیستم صوت •
نکات مربوط به سیستم صوت عبارت اند از:

سیستم صوت در مســـجد باید دارای یک فضای مخصوص و مناسب . 1
باشد.
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اگر چنین امکانی وجود ندارد بهتر است سیستم صوت در فضایی قرار . 2
گیرد که در دید نباشد. مثاًل در زیر منبر یا پشت محراب.

در هر مکانی که سیســـتم صوت قرار دارد باید سیم کشی ها به صورت . 3
مرتب و منظم جمع آوری شده باشد و از داخل داکت تا بلندگوها کشیده 

شوند.

ســـیم های بلندگوها را به هیچ عنوان از زیر فـــرش و موکت یا از روی . 4
دیوارها بدون استفاده از داکت عبور ندهید.

داخل اتاق صوت را از برگه های زائد و یا برچسب های رنگارنگ و متنوع . 5
پاك سازی کنید.

اگر سیستم صوت مسجد دارای جعبه مخصوص است؛ بهتر است جعبه . 6
زیبا، سبک و بادوام باشد؛ و هیچ گونه برگه ای بر روی آن نصب نشده باشد.

بعد از استفاده از میکروفون ها، آن ها را جمع کرده و در جای مناسبی . 7
قرار دهید. از رها کردن آن بر روی منبر یا داخل اتاق صوت خودداری کنید.

در برخی از مساجد، پایه میکروفون رومیزی و پایه میکروفون ایستاده . 8
به صورت هم زمان در کنار محراب قرار دارند. پایه میکروفون پس از استفاده 

نباید در محراب یا در گوشه و کنار مسجد رهاشده باشد.

اگر برای مراســـمات روزانه تنها به یکی از تجهیزات صوتی مثاًل فقط . 9
به میکروفون یقه ای احتیاج دارید، پایه میکروفون های اضافی را به محل 
دیگری منتقل کنید. در مورد تریبون و میز سخنرانی هم همین جمع آوری 

صدق می کند.
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سیستم گرمایش و سرمایش •
توصیه اولیه برای سیستم گرمایش مسجد استفاده از اسپیلت و یا رادیاتور 

است.

رادیاتور •
اگر سیستم گرمایشی مسجد پکیج و رادیاتور باشد:

اگر از رادیاتورهای قدیمی استفاده می کنید:. 1
برای زیبایی و صرفه جویی در مصرف انرژی، رادیاتورها را تعویض  •

کنید؛ چراکه رادیاتورهای نســـل جدید عالوه بر طراحی زیبا، قدرت 
گرمابخشی بسیار باالتری را هم دارند.

 اگر نمی توانیـــد رادیاتورهای قدیمی را تعویض کنید می توانید با  •
اقداماتی مثل رنگ زدن و یا پوشاندن آن ها، چهره نازیبای آن ها را تغییر 

دهید.

اتصـــاالت رادیاتورها را بایـــد در ابتدا، حین و انتهای فصل ســـرما . 2
موردبررسی و بازبینی قرار دهید.

اگر چنانچه اتصاالت دچار خرابی و یا نقص هستند نسبت به رفع خرابی . 3
یا نقص اقدام الزم صورت بگیرد1.

توجه داشته باشـــید که تعداد پره های رادیاتور باید متناسب با فضای . 4
مسجد باشد.

1.  . برای مطالعه درباره حفظ و نگهداری این نوع از سیســـتم های گرمایشی می توانید به فصلنامه کرامتـ  ویژه خادمین 
مساجدـ  شماره .... مراجعه کنید. 
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از نمازگزاران بخواهید به هیچ عنوان مهر، تسبیح، قرآن، کتب ادعیه و یا . 5
چیزهای دیگر را بر روی رادیاتورها قرار ندهند1.

تکیه دادن پشـــتی به رادیاتور جدای از خطراتی که ایجاد می کند، . 6
به هیچ عنوان راهکاری برای زیباتر کردن رادیاتورها نیست؛ بنابراین در تابلو 

اعالنات ذکر کنید که نمازگزاران به رادیاتورها تکیه ندهند.

بخاری •
اگر در مســـجد کماکان از بخاری های گازی برای گرمایش استفاده می شود، 
شاید قدرت مانور آن چنانی در زیباسازی ترکیب و چینش آن ها نداشته باشید، 
چراکه لوله گذاری احتمالی در دیوارها امکان تغییر مکان را به شما نمی دهد، 
مگر اینکه به ســـمت خرید بخاری گازی های بدون دودکش بروید که برای 

مسجد به دلیل مسائل ایمنی زیاد توصیه نمی شود.
به هر ترتیب درصورتی که از بخاری گازی معمولی در مسجد استفاده می کنید، 

در این صورت اقدام مناسب شما:

در صورت امکان تعویض بخاری های مســـتهلک و استفاده و خرید . 1
بخاری های جدید و زیبا است.

لوله بخاری های مســـتعمل و زنگ زده را با لوله بخاری های نو تعویض . 2
کنید.
توجه کنید که از لوله های فنری برای بخاری استفاده نکنید. •
برای زیبایی لوله های مدل قدیمی، آن ها را با فویل های آلومینیمی  •

بپوشانید.

1.  . برای این کار می توانید یک اطالعیه بر روی تابلوی اعالنات بچسبانید.
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شلنگ گاز بخاری را کوتاه در نظر گرفته وازدید نمازگزاران مخفی کنید.. 3

شلنگ گاز به هیچ وجه نباید از زیر فرش عبور داده شود.. 4

پس از فصل سرما بخاری ها را از شبستان مسجد جمع کنید.. 5

شلنگ های گاز لوله ها جداشده و با مسدود کردن لوله ها و بستن شیر . 6
آن ها، دستگیره شیرها در اختیار خادم قرار گیرد.

درصورتی که لوله بخاری شما از شیشه پنجره یا درب های مسدود شده . 7
مسجد خارج می شود، پس از جداسازی آن، محل خالی مانده را با یک تکه 

شیشه بریده شده و چسب شیشه پرکنید.

قرار دادن دستمال یا هر چیز دیگر برای شش ماه فصل گرما، در محل . 8
خروج لوله بخاری نوعی کج سلیقگی بوده و برای زیبایی مسجد آفت و نشانه 

بی توجهی به آرایش مسجد به حساب می آید.

از قرار دادن کتری آب بـــر روی بخاری، به منظور ایجاد رطوبت در هوا . 9
خودداری کنید. شـــما می توانید برای این کار از دستگاه های رطوبت ساز 

استفاده کنید.

برای نصب لوله های بخاری، کوتاه ترین مســـیر تا دریچه خروجی . 10
لوله را انتخاب کنید1.

از چسباندن برچســـب و... بر روی بخاری خودداری شود؛ و برای . 11
کندن برچسب های قدیمی نیز از تینر یا استون استفاده شود.

1.  . برای مطالعه درباره حفظ و نگهداری این نوع از سیســـتم های گرمایشی می توانید به فصلنامه کرامتـ  ویژه خادمین 
مساجدـ  شماره .... مراجعه کنید
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اگر بخش هایی از بخاری دچار زنگ زدگی یا پوسیدگی شده است، . 12
ترمیم کرده و رنگ بزنید.

اگر دیوارهای پشـــت بخاری، دوده گرفته، سیاه شده یا رنگ آن . 13
نســـبت به دیوارهای دیگر مسجد تغییر کرده اســـت، نسبت به ترمیم و 

رنگ آمیزی آن اقدام کنید.

کولرهای آبی •

در برخی از مساجد کولرها بر روی پشت بام قرار دارد، بنابراین:. 1
نگهداری و مراقبت از این کولرها در شروع و پایان فصل گرما و در  •

آغاز فصل سرما، مثل بررســـی شلنگ آب رسانی به کولر، روغن کاری 
یاتاقان کولر، تنظیم شناور و اتصاالت آب رسانی داخل کولر، تعویض یا 
تمیز کردن پوشال ها، بررسی مسیر خروجی باد سرد کولر و زیرسازی 
آن به منظور آسیب نرساندن به سقف مسجد، باید موردتوجه قرار گیرد.

دریچه های این نوع کولرها محل ورود گردوخاك به مسجد بوده  •
و مســـجد را در معرض آلودگی های فراوانی قـــرار می دهد؛ بنابراین 
دریچه های آن باید با شروع فصل سرما به شکل مناسبی پوشانده شده 

و در شروع فصل گرما مورد بازدید قرارگرفته و تنظیف شوند.

اگر پره های افقی و عمودی دریچه ها شکسته اند، بهتر است دریچه ها . 2
تعویض شوند.

هر نوع پارچه یا وســـیله اضافه ای که به پره ها و دریچه های کولر وصل . 3
شده را از آن جدا کنید.
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چنانچه رنگ دریچه ها از بین رفته می توانید با یک اسپری رنگ، آن را . 4
همرنگ دیوار یا محیط اطراف دریچه کنید.

اگر پیچ های دریچه کولر شل شـــده یا افتاده است، آن ها را سفت و یا . 5
مجدداً در جایگاه خود پیچ کنید.

در برخی از مساجد کولر پشت پنجره های شبستان است؛ بنابراین:. 6
محفظه نگه دارنده کولر رنگ زده شود. •
به شکل مناسبی جوش داده شود. •
به جهت ایجاد سروصدا و ایجاد مزاحمت برای نمازگزاران، محفظه  •

نگه دارنده کولر متصل به پنجره ها نباشد.
در غیر فصل گرما کاور مناسب و ســـالم داشته باشد یا به فضای  •

دیگری منتقل شود.
 اگر بدنه کولر شوره زدگی یا ریختگی رنگ دارد نظافت و یا ترمیم  •

شود.
وسیله ای بر روی کولر قرار داده نشود. •
سایبان های غیراستاندارد از روی آن برداشته شود. •

در برخی از مساجد کولر داخل شبستان است؛ بنابراین:. 7
باید کناره ها یا عقب مسجد قرار داشته باشند. •
به هیچ عنوان نزدیک محراب قرار نگیرند. •
 اگر رنگ پریدگی یا آلودگی دارد تمیز شود. •
وسیله ای بر روی آن قرار نگیرد. •
برگه یا کاغذی به آن نصب نشود. •
مهر و تسبیح بر روی آن یا آویزان به کولر نباشد. •
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پنکه های سقفی •
اگر در مسجد از پنکه های سقفی استفاده می شود:

در گام اول بهتر است این پنکه ها را از مسجد جمع آوری کنید؛ چراکه . 1
هم فضای بصری مسجد را آزاردهنده جلوه می دهد سرمایش مناسبی هم 

در فضا ایجاد نمی کند.

اما اگر این امکان برای شـــما به هر دلیلی فراهم نیست، سالی دو بار . 2
پنکه ها را از سقف جدا کرده و بشویید.

اگر قسمتی از آن رنگ پریدگی دارد مجدداً با رعایت نکات کارشناسی . 3
رنگ شود.

در هنگام نصب هم نوع سیم کشی آن باید به نحوی باشد که از سیم رنگ . 4
سفید برای برقراری اتصاالت استفاده شود تا در فضای باالی سقف به چشم 

نیاید؛ و البته سیم های اضافه پوشانده و یا جدا شوند.

چنانچه پنکه ها خراب است یا سروصدای نامطلوبی را در مسجد ایجاد . 5
می کند، در اسرع وقت نسبت به تعمیر آن اقدام کنید.

تابلو اعالنات •
پیشنهاد می شود برای رهایی دیوارهای مسجد از نصب آگهی ها و توصیه های 

مختلف به فکر تهیه یک تابلو اعالنات باشید.

پیشنهاد می شود از تابلوهای اعالنات آلومینیومی استفاده کنید.. 1

بهترین حالت درباره تابلوهـــای اعالنات نصب کردن آن ها در فضایی . 2
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خارج از شبســـتانـ  مثاًل در حیاطـ  است. البته با رعایت و توجه به مسئله 
زیبایی فضای عمومی مسجد.

اگر تمایل دارید تابلو اعالنات در فضای شبستان باقی بماند، باید نسبت . 3
به نظافت و تمیزی آن اهتمام جدی داشـــته باشید. مثاًل گردوغبارهای 

موجود بر روی تابلو،  هرچند روز یک بار باید تمیز شوند.

برچسب های مختلفی که بر روی شیشه ها یا قاب اطراف تابلو زده شده . 4
است را از آن جدا کنید.

اطالعیه های موجود بر روی تابلو باید به شکل منظم بر روی آن نصب . 5
شوند.

توجه داشته باشـــید که نصب هر اطالعیه و یا آگهی باید دارای زمان . 6
باشد و پس از اتمام زمان،  حتماً از روی تابلو برداشته شود.

اگر تعداد اطالعیه ها زیاد است، می توانید از دو تابلو استفاده کنید. فقط . 7
مراقب باشید تابلوها به گونه ای نصب شوند که زیبایی نمای شبستان حفظ 

شود.

اگر در تابلو از موکت، فوم،  پالستوفومـ  یونولیتـ  یا پارچه استفاده شده . 8
است، توجه کنید که حتماً ســـالم باشند؛ و در صورت پوسیدگی یا پارگی 
موکت و پارچه یا شکستگی فوم و پالســـتوفوم، آن ها را ترمیم یا تعویض 

کنید.

اگر تابلو اعالنات مسجد در فضای بیرون از شبستان و در فضای باز قرار . 9
دارد؛ نسبت به رفع پوسیدگی یا زنگ زدگی احتمالی تابلوهای آلومینیمی 
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یا پوسیدگی و بادکردگی تابلوهای چوبی اقدام کنید.

اگر تابلوهای مســـجد، قابل ترمیم و رنگ زدن نیستند، آن ها را . 10
تعویض کنید.

ساعت •
مســـاجد زیبایی و اصالت را باهم در ذات خوددارند و به همین دلیل در میان 
ساختمان های دیگر شهر متمایز شده اند. در مسجد برخالف یک ساختمان 
عادی، بهترین انتخاب، عالوه بر کارایی باید اصیل هم باشد. ساعت ها در مسجد 
عضوی مهم از زیبایی مســـجد هستند. امروزه ساعت های دیجیتال باقابلیت 
نشان دادن اوقات شرعی در بسیاری از مساجد مورداستفاده قرار می گیرند اما 
لزوماً کارایی آن ها دلیلی بر زیبایی و انتخاب نمودن آن ها برای مسجد نیست. 
به نظر می رسد گزینه ساعت ها دیجیتال برای مسجد انتخاب زیبایی نیستند؛ 
بلکه می توانیم از ساعت های عقربه ای ساده اما بزرگ و خوش رخ با زمینه سفید 

در مسجد استفاده کنیم.
پس ازاین مقدمه ذکر چند نکته درباره حفظ و نگهداری ســـاعت در مسجد 

ضروری است: 

به شدت از قبول ساعت های تبلیغاتی برای مسجد بپرهیزید.. 1

آویزان کردن ساعت از سقف با زنجیر یا میله، در مسجد زیبایی خاصی . 2
ایجاد نمی کند و تنها فضای مســـجد را شلوغ می کند، ساعت می تواند در 
سمت راست و چپ محراب جای گیرد به نحوی که از در ورودی قابل رؤیت 

باشد.

اگر مســـجد بزرگی دارید که نیاز به دو یا سه ساعت دارد، می بایست . 3
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ساعت ها مشابه هم باشند و چند مدل بودن آن ها به زیبایی مسجد آسیب 
می رساند.

توجه داشته باشـــید نصب بیش از  یک ساعت در مسجد باید با توجه . 4
به نیاز و فضای مسجد باشـــد. نصب چند ساعت در مسجد، یکی از عوامل 

نازیبایی در فضای آن است.

چنانچه شیشه ساعت شکسته یا ترك برداشته است، شیشه را تعویض . 5
کنید.

اگر هرکدام از اجزاء ساعت دچار عیب شده اند،  نسبت به رفع عیب آن ها . 6
اقدام کنید.

همواره مراقب باشید عقربه های ساعت مسجد عقب تر یا جلوتر از زمان . 7
نباشند.

برچســـب ها و تراکت های مختلف را از روی شیشـــه و یا قاب ساعت . 8
بردارید.

برچسب اموال ساعت را در پشت و یا در زیر ساعت، به گونه ای که دیده . 9
نشود، بزنید.

تابلو ادعیه و آیات •
درزمینه تابلو ادعیه و آیات، رویکردهای فعلی مساجد عموماً بر روی تابلوهای 
برقی بزرگ با فونت ساده و در قامتی ایستاده و بلند در دو سمت محراب است؛ 
اما همان طور که در بخش های قبل گفته شد هر انتخابی برای مسجد در نظر 
اول باید مبتنی بر اصالت باشد، بنابراین بهترین گزینه برای تابلو ادعیه مسجد، 
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تابلو فرش ها هستند که با نورپردازی صحیح پیرامون آن ها خواناتر هم خواهند 
بود.

اما اگر چنین امکانی وجود ندارد، الزم اســـت تابلوهای ادعیه مسجد حداقل 
زیبایی را حائز باشند تا به زیبایی مسجد بیفزایند یا الاقل از آن نکاهند؛ بنابراین:

خط نوشتار تابلوها نستعلیق اما از نوع ساده و خوانا باشد.. 1

کادری که آیات و ادعیه در آن قرار می گیرند بر اساس نوع کاشی کاری . 2
مسجد و با استفاده از رنگ های به کاررفته در آن باشد.

نور تابلو از میان دورنگ سفید و زرد انتخاب شود.. 3

ســـبک طراحی تمام تابلوهای ادعیه یکسان باشد و از چند طرحی و . 4
کشکولی پرهیز شود.

لزومی به نصب تابلوها چســـبیده به محراب نیست و می توان آن ها را . 5
بافاصله نصب کرد البته به نحوی که در چرخش چشـــم دو صف ابتدائی 

قابل مشاهده باشد.

برق کاری و سیم کشی تابلو از پشت تابلو به نحوی انجام شود که سیم ها . 6
قابل مشاهده نباشد و کلید هر تابلو در جنب یا زیر آن باشد.

اندازه تابلو را با ارتفاع مسجد و محراب و منبر تنظیم کنید. اندازه تابلو . 7
باید به نحوی باشد که هیچ کدام از بخش های مسجد را تحت تأثیر خود قرار 

ندهد.

ادعیه ای مرسوم و رایج در مسجد را به صورت تابلو،  درون یک قاب زیبا . 8
و در جای مشخص ارائه کنید.
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از تهیه تابلوی ادعیه غیرمرسوم و بسیار بلند بپرهیزید.. 9

چنانچه قاب یا بنر و پارچه ادعیه پاره شـــده نســـبت به ترمیم یا . 10
تعویض آن اقدام کنید.

برای نصب ادعیه،  سوراخ های متعدد در دیوار،  سقف و یا مکان های . 11
دیگر ایجاد نکنیم.

از آویزان کردن به شکل طناب، نخ و.... خودداری شود1.. 12

اگر ادعیه توسط یک نفر که صدای بهتری دارد،  با توجه به رعایت . 13
حال نمازگزاران خوانده شود بهتر است.

تابلوی نشـــان دادن قرائت های روزانه هم باید در جای مناسب، به . 14
شکل ثابت نصب شود. 

از تخته وایت برد یا تخته های مشابه برای نوشتن آیات و احادیث . 15
روزانه، نباید استفاده شود. 

تابلوی نمایشگر نماز اول و دوم •

تابلوهایی ساده اما با طراحی شکیل و خط نستعلیق تهیه کنید.. 1

برای نصب این تابلوها اگر به مکانی دور از محراب دســـت یافتید، این . 2
تابلوها را در آنجا نصب کنید، تا حوالی محراب برای بروز زیبایی های محراب 

1. .  یکی از جدیدترین روش های قرائت ادعیه در مساجد استفاده از دستگاه دیتا و پرده نمایشگری است که قابلیت جمع 
شدن را دارد. اگر مسئول مسجد بتوانند با توجه به شرایط اقتصادی، چنین امکانی را در مسجد فراهم کنند، عالوه بر قرائت 
ادعیه مختلف و نمایش بهتر و واضح تر آنها، ازنظر مکان و فضا، هم جای کمتری در مسجد گرفته می شود و هم مسجد نظم 

و شکل زیبایی پیدا می کند.
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خلوت تر باقی بماند.

این تابلوها باید همیشه سالم و تمیز باشند. . 3

اگر نوشته های آن پاك یا ناخوانا شده باید ترمیم و اصالح شوند.. 4

سیم های این تابلوها به هیچ عنوان نباید از روی محراب عبور کنند و یا . 5
آویزان باشند. بلکه باید به شکل منظم از داخل دیوار بیرون بیایند یا درون 

داکت قرار داشته باشند.

همچنین در نصب این تابلوها باید دقت شود که به محراب یا دیوارهای . 6
اطراف آن آسیب نرسانند.

تابلوهای معمولی •
بهتر است از تابلوهای منقش به تصاویر افراد یا نوشته های مختلف در مسجد 
استفاده نشود. چراکه این تابلوها دیوارهای مسجد را شلوغ می کنند و پیامی 
را هم به وضوح نمی رســـانند. اما اگر تابلویی در مسجد وجود دارد که به جهت 

زیبایی یا معنویت زیاد گریزی از نصب آن نیست: 

می توانید آن را در دورترین نقطه نســـبت به محراب نصب کنید. مثاًل . 1
در انتهای مسجد، دیوار پشت به محراب یا دیوارهای سمت چپ و راست 

محراب.

اگر تابلوهـــا در ابعاد بزرگ هســـتند آن ها را نـــه به صورت صاف و . 2
به قول معروف flat که به صورت شیب دار و به سمت پائین نصب کنید.

از نصب تابلو در ارتفاع بپرهیزید؛ چراکه برای دیده شـــدن و زیبایی، . 3
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مرکز تصویر یک تابلو باید هم سطح چشم باشد.

برای دیوارهای کوچک تر مسجد، از تصاویر کوچک تر و برای دیوارهای . 4
بزرگ تر از آثار بزرگ تر استفاده کنید. 

از نصب تابلوهایی منقش به تصاویر منسوب به ائمه بپرهیزید.. 5

پیشنهاد می شود از نصب چند تابلو و تصویر خودداری کنید. . 6

اما اگر قصد دارید چند تابلو و تصویـــر نصب کنید، بین تابلوها توازن . 7
دیداری ایجاد کنید. مثاًل در چیدمان گروهی، تابلوهای سنگین و بزرگ 
را در ســـمت چپ قرار دهید. یا اگر تابلوهایتان زوج هستند بزرگ ترین و 

سنگین ترین تابلوها را در وسط قرار دهید.

تصاویر امام خمینی و مقام معظم رهبری و شهدا  •
در بسیاری از مساجد دیده می شود که تصاویر حضرت امام خمینی رحمه اهلل 
علیه و مقام معظم رهبری حفظه اهلل در اطراف محراب نصب شـــده است. در 
مساجد قدیمی تر، تصاویر شهدای مسجد و محله هم چنین موقعیتی در مسجد 
دارند. به جهت حفظ موازین شرعی و زیبایی محراب، بهتر است این تصاویر در 

منظر مستقیم نمازگزاران در هنگام نماز قرار نگیرند.
بنابراین پیشنهاد می شـــود برای تمامی ایام سال در فضای بیرون شبستان 
یادمانی شایســـته را با طراحی و نورپردازی مناسب برای تمثال امام خمینی 
رحمه اهلل علیه و مقام معظم رهبری حفظه اهلل و تصاویر شهدای دفاع مقدس 
فراهم آورید. البته می توانید این تصاویر را در فضایی خارج از شبستان نیز به 

شکل جداگانه نصب نمایید.
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تابلوهای راهنما •
در بسیاری از مساجد برای قسمت های مختلف مسجد که نمازگزار برای یافتن 
آن نیاز به تابلو راهنما دارد، مثل آبدارخانه  یا دفتر مدیریت مســـجد یا دفتر 
قرض الحسنه یا ... یک کاغذ A4 روی درب ها می چسبانند که زیبایی و نظمی 

در خود ندارد. 
برای رفع این نقصان می توان از تابلوهای چوبی یا فلزی اســـتفاده کرد که در 
سمت راست و باالی در روی دیوار نصب می شوند. در انتخاب این تابلوها توجه 

داشته باشید که:

فونت مورداستفاده باید با ســـایر فونت های تابلوها هماهنگ باشد. . 1
فونت های نستعلیق یا شکستِه خوانا گزینه های خوبی هستند.

اگر انتخاب شما تابلوهای فلزی بود، رنگ طوسی تیره با کادر مشکی . 2
می تواند گزینه مناسبی باشد.

توجه داشته باشـــید تمام مجموعه های فعال در مسجد باید تابلوی . 3
راهنمای مخصوص به خودشان را داشته باشند.

تابلوهای راهنمای مورداســـتفاده در مسجد همگی باید سالم و تمیز . 4
باشند. و اگر چنانچه دارای شکســـتگی و نقص هستند از مسئولین آن 

مجموعه ها بخواهید تابلوهای خود را ترمیم و یا تعویض کنید.

شما می توانید به منظور مدیریت فضای مسجد و نیز نظم و زیبایی،با . 5
همکاری مجموعه های مستقر در مســـجد یک تابلوی راهنمای مناسب 

برای همه مجموعه در یک مکان قرار دهید.
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منبر و تریبون  •
با توجه به برگزاری مراسم های مذهبی و سخنرانی در مساجد، یکی از وسایل 
موردنیاز مســـجد منبر و تریبون است. به جهت روشـــن بودن تفاوت منبر و 

تریبون، در این بخش تنها نکات مربوط به زیباسازی این وسیله بیان می شود:

اندازه منبر به وسعت و ارتفاع مسجد شما بستگی دارد. . 1

در برخی از مســـاجد کوچک، منبرهایی مشاهده می شود که به علت . 2
بلندی بیش ازحد، مورداســـتفاده قرار نمی گیرد. و به جای آن از منبر یا 
صندلی کوچک تری استفاده می شود. برای حل این مشکل هم می توانید 
منبر بزرگ را با لحاظ مسائل شرعی تبدیل به احسن کنید و هم می توانید 
با کمک یک نجار ماهر، منبر بزرگ را بـــه دو  منبر با اندازه های کوچک و 
متوسط تبدیل کنید. اما توجه داشته باشید به هر شکل وجود دو منبر در 

مسجد ضروری نیست و مسجد را شلوغ و مشوش می کند.

اگر منبر دارای در اســـت، در و لوالهای آن ســـالم باشند. و اگر نیاز به . 3
تعویض یا ترمیم آن ها است، این کار صورت بگیرد.

رنگ پریدگی، شکســـتگی و هرگونه عیب و نقص بر روی در موجود . 4
نباشد. 

می توانید رنگ پریدگی ها را با بتونه ترمیم کرده و از نوع رنگ درب، بر . 5
روی آن بزنید.

قفل در حتماً سالم و دارای کلید باشد. کلید در هم در اختیار خادم قرار . 6
داشته باشد.
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اگر برای نشیمنگاه منبر از تشکچه و پشتی مناسب و به اندازه استفاده . 7
کنید بهتر است. تشـــکچه های آماده و همرنگ منبر گزینه های مطلوبی 

برای این امر هستند.

از انداختن هرگونـــه موکت، پتو ابری، پتوهای ســـربازی و یا موارد . 8
نامناسب دیگر بر روی نشیمنگاه منبر خودداری کنید.

پله ها و نشیمنگاه منبر بافرش مناسب مفروش و با بست های مناسب . 9
محکم شود.

اگر از صندلی به عنوان منبر در مسجد استفاده می شود، باید فقط . 10
در زمان استفاده در مکان مناسب قرار گیرد و بعدازآن جمع آوری شود.

محل قرار گرفتن منبر سمت چپ محراب است.. 11

اگر در مســـجد عالوه بر منبر تریبون هم وجود دارد؛ باید فقط در . 12
موقع مناسبت ها از آن استفاده شـــود و در سایر مواقع در محیط مسجد 

نباشد. )می توانید به انبار منتقل کنید(

زیبایی تریبون و تناســـب آن با جایگاه و شـــأن مسجد هم باید . 13
موردتوجه قرار گیرد. 

مبل و صندلی نماز •
یکـــی از ضرورت هایی که امروزه در مســـاجد به وجود آمده اســـت، وجود 
صندلی های نماز در مساجد برای سهولت در اقامه نماز سالمندان و افراد ناتوان 
است. به جهت اینکه از استقرار این صندلی ها در مساجد گریزی نیست، نکاتی 

برای زیباسازی این صندلی ها بیان می شود:
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شما می توانید به جهت ســـهولت در خواندن نماز برای سالمندان، از . 1
صندلی های نماز یا صندلی های مبلی استفاده کنید. 

صندلی های نماز باید همواره تمیز باشـــند. زدودن گردوغبارها در . 2
فواصل زمانی مناسب و کندن برچسب ها از روی آن ها امری ضروری است.

نشیمنگاه صندلی ها باید سالم باشند. پاره بودن روکش ها یا شکستگی . 3
آن ها باید ترمیم شود. 

اگر پایه های آن دچار لقی و یا شکستگی هستند، باید تعمیر شوند.. 4

اگر صندلی ها، از نوع تاشو هستند بهتر است پس از نماز جمع آوری شده . 5
و در مکان مناسبی در مسجد جمع آوری شوند.

به هیچ عنوان مهر، تسبیح، کتاب های ادعیه و سایر موارد به شکل دائمی . 6
بر روی صندلی ها قرار نگیرند. )امام جماعت و یا خادم می توانند از افرادی 
که از صندلی ها استفاده می کنند تقاضا کنند پس از استفاده این وسایل را 

در جای مخصوص خود قرار دهند(

بهترین مکان برای قرار دادن صندلی های نماز، کناره های مســـجد یا . 7
کنار پرده های حائل میان محل نماز برادران و خواهران اســـت. این اقدام 
عالوه زیباسازی فضای شبستان، می تواند امکان مناسبی برای اتصال نماز 
خواهران را نیز به وجود بیاورد. البته اگر بعضی از مأمومین به خاطر کسب 
ثواب نماز در صف اول، در برابر این اقـــدام مقاومت کردند، امام جماعت 
می تواند با ارائه توضیحات کافـــی از آن ها بخواهد که در این امر همکاری 

کنند.
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تمام صندلی های نماز، از یک جنس، یک مدل و یک رنگ باشـــند. . 8
بنابراین چنانچه مقدور است آن تعداد از صندلی ها که مدل متفاوتی دارند 

را از مسجد خارج کنید.

تنها به تعداد موردنیاز یا اندکی بیشـــتر، صندلی در مسجد نگهدارید. . 9
مثاًل اگر 5 نفر از این صندلی ها استفاده می کنند، وجود حداکثر 8 صندلی 

کافی است.

به نمازگزاران توصیه کنید صندلی هایی را که با خود به مســـجد . 10
می آورند، پس از اتمام نماز و خروج از مســـجد، صندلی را هم از شبستان 

خارج کنند.

از قرار دادن متکا و پهن کردن پتو در کناره های مسجد، خودداری . 11
کنید. شما می توانید به جای این کار در انتهای مسجد چند صندلی را برای 

نشستن در نظر بگیرید.

کتابخانه، قفسه قرآن و کتب ادعیه •
قســـمتی از زیبایی مســـجد در نظم در نرم افزارهایی اســـت که در مسجد 
مورداستفاده نمازگزاران قرار می گیرد. ازجمله این نرم افزارها، قرآن ها و سایر 
کتب ادعیه ای است که متأســـفانه به مکان و جایگاه آنان در مسجد به شکل 
مناسبی توجه نمی شود. نکاتی که در مورد زیباسازی این کتاب ها می توانید به 

کار بگیرید عبارت اند از:

بسیاری از این کتب بعد از سال ها به علت استهالك و از بین رفتن جلد . 1
و اوراق نمی تواند مورداستفاده قرار گیرد و حتی ماندنشان در کتابخانه هم 

باعث نازیبایی آن می شود. بنابراین آن ها را از مسجد خارج کنید.
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جلد و صفحـــات قرآن ها و کتبی که نیاز به ترمیم و صحافی دارند را در . 2
پروسه ترمیم و صحافی قرار دهید )اگر متخصصی در داخل مسجد دارید 
توســـط او و در غیر این صورت در خارج از مسجد و توسط کارشناسان این 

کار(

برای جبران کمبودهای ایجادشده، به سرعت کسری قرآن و مفاتیح . 3
موردنیاز مسجد را تأمین کند.

محل نگهداری قرآن، مفاتیح و ادعیه را از ســـایر کتاب ها جدا کنید. . 4
کتابخانه چوبی با قفسه های های غیرثابت و بدون در انتخاب مناسبی برای 

قرار دادن قرآن ها و کتب ادعیه هستند.

ترتیب قرار گرفتن کتاب هـــا در کتابخانه از باال بـــه ترتیب: قرآن، . 5
مفاتیح الجنان، نهج البالغه، صحیفه سجادیه و سپس سایر کتب است.

قرآن و کتب ادعیه را بر اساس اندازه آن ها و به صورت عمودی به ترتیب . 6
از بزرگ به کوچک طوری قرار دهید که کتاب های بلندتر سمت راست و 

کتاب های کوتاه تر سمت چپ قرار بگیرند.

اگر کتابخانه ها در گوشه های انتهایی مسجد قرار گیرند، بهتر است. و . 7
اگر این کار امکان ندارد، کتابخانه یا قفسه ها را در سمت راست در ورودی 

مسجد قرار دهید.

قفسه های ثابت و غیرقابل انتقال را به دیوار محکم کنید.. 8

نســـبت به رعایت این موارد در نظافت و زیبایی کتابخانه ها و قفسه ها . 9
اهتمام داشته باشید:
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ترمیم و اصالح طبقاتی که شکسته است. •
رنگ زدن بخش هایی که رنگ آن به هر دلیلی از بین رفته است. •
هر نوع برچسب و آگهی را از روی آن ها پاك کنید. •
شیشه های شکسته و قفل های خراب کتابخانه را تعویض کنید. •
نظافت شیشه ها و زدودن گردوغبار از قفسه های کتابخانه باید در  •

فواصل زمانی مناسب صورت پذیرد. 

استفاده از قرآن ها و ادعیه یک شکل در مسجد ضروری است.. 10

از گرفتن کتاب های ادعیه اهدایی که مســـتهلک و خراب هستند . 11
خودداری کنید.

با نوشتن عباراتی مثل »پس از استفاده در جای خود قرار دهید« . 12
یا »در حفظ و نگهداری این کتاب کوشا باشید« بر روی صفحات ابتدایی 
قرآن یا کتاب ادعیه، از نمازگزاران بخواهید در نظم و زیبایی مسجد و دوام 

کتاب ها به شما کمک کنند.

ُمهر، تسبیح و جامهری •
سجده یکی از ارکان نماز اســـت که باید بر روی تربت انجام بگیرد. روزانه 17 
رکعت نماز و 34 مرتبه سجده بر خاك در هر نمازانجام می شود. به هر میزان 
زیبایی و تمیزی  مهرها بیشتر باشد، لذت و نشاط نمازگزاران با هر مرتبه سجده 
به پیشگاه الهی بیشتر خواهد شـــد. بنابراین سعی کنید نکات زیر را در مورد 

زیبایی و نظافت مهرها پیگیری کنید:

مهرهای شکسته شده را با مهرهای نو تعویض و مهرهای تغییر رنگ . 1
داده شده را نیز ترمیم کنید.
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اگر در مسجد جایی برای قرار گرفتن مهرها در نظر نگرفته اید، ضروری . 2
است این کار را انجام دهید. 

اگر مکان جامهری، در دسترس و جدای از سایر لوازم مثل کتب ادعیه . 3
یا تسبیح و... باشد، مناسب تر است.

اگر در مســـجد از جامهری های دیواری بهره می برید باید تعداد آن . 4
متناسب با نمازگزاران باشد. و اگر از جامهری های ایستاده یا غیر دیواری 
اســـتفاده می کنید، در فواصل زمانی معیـــن، آن را تمیز کرده و ضمن 
جمع آوری مهرهای شکســـته، مهرهای نو را در آن قرار دهید. البته بهتر 
همواره تعداد مهرهای موجود در مسجد کمی بیشتر از تعداد نمازگزاران 

باشد.

باید توجه داشته باشید که سهولت و دسترسی نمازگزاران به جامهری . 5
بسیار اهمیت دارد. بنابراین بهتر اســـت جامهری در مکان های مختلف 
مسجد که دسترسی به آن برای نمازگزاران راحت تر است نصب شود. البته 
بهترین محل قرار گرفتن جامهری ها در مســـجد سمت راست و چپ در 
ورودی است. و اگر مســـجد دارای درب های ورودی بیش از یکی است، 

ضروری است در کنار هر در یک جامهری وجود داشته باشد.

بهتر است در کنار جامهری ها محل مناسبی را برای قرار دادن تسبیح ها . 6
در نظر بگیرید. مثاًل می توانید از جالباسی های تکی و زیبا برای این کار بهره 
ببرید. این جالباسی ها را می توانید زیر جامهری های دیواری و یا در مکان 

مناسب دیگری نصب کنید.

تسبیح های کم دانه یا دانه شکسته را جمع آوری کنید. . 7
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از تسبیح های هم شکل و یک اندازه استفاده کنید.. 8

ضمن جمع آوری تسبیح های متفاوت و نازیبا، از پذیرش تسبیح های . 9
اهدایی متفاوت خودداری کنید.

لباس آویز •
یکی از آسیب های زیبایی مســـاجد، وجود لباس آویزهای ثابت روی دیوار 
مسجد است که تعدادی از اهالی مسجد که به صورت مستمر به مسجد می آیند 

عبا یا البسه دیگر را بر روی آن آویزان می کنند. 

اگر در مسجد از لباس آویزهای غیرثابت ایستاده استفاده کنید، بهتر . 1
است.

لباس آویزهای غیرثابت را در مواقع لزوم به شبستان آورده و پس ازآن . 2
از خارج کنید.

توجه کنید که پایه و آویزهای لباس آویزهای غیرثابت سالم باشند.. 3

اگر به جهت کمبود فضا، می خواهید از لباس آویز ثابت استفاده کنید، . 4
حتماً باید آن را با پیچ و رول پالك در جای مناسب نصب نمایید.

تعداد لباس آویزها و آویزهای آن باید به تناسب تعداد نمازگزاران و در . 5
مکان مختلف شبستان وجود داشته باشد. 

به منظور نظافت و تمیزی مســـجد در فصل سرما، مناسب است  یک . 6
لباس آویز غیرثابت در کفشداری قرار دهید تا نمازگزاران چترهای خود را 

بر روی آن قرار دهند.
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اگر بر روی لباس آویز عبا قرار داده شـــده است، دقت داشته باشید که . 7
عباها تمیز بوده و پارگی نداشته باشند.

می توانید بر روی یک تابلو و با خطی زیبا نوشته ای را در کنار لباس آویز . 8
قرار دهید و در آن از نمازگزاران بخواهید از آویزان کردن چیزی غیر از لباس 

بر روی لباس آویز خودداری کنند.

ضروری است از قرار دادن تسبیح یا پارچه بر روی لباس آویز خودداری . 9
شود.

طبقه باال •
به جهت آنکه اکثر نکات میان محیط اصلی شبســـتان و طبقه باال یا قسمت 
بانوان، مشترك اســـت، این بخش به عنوان یک محور جزئی در کنار 5 محور 

اصلی فضای شبستان در نظر گرفته شده است.
نکته مهم در این قسمت این اســـت که بدانیم در طبقه باال یا محل اقامه نماز 
بانوان، همچون قسمت آقایان می بایست به مسائل زیباسازی توجه شود. این 
تفکر که آن قسمت پشت پرده است یا در طبقه باال قرار دارد و همچون قسمت 
آقایان نمای مسجد محسوب نمی شـــود نگرش اشتباهی است. بلکه باید به 
زیبایی آنجا هم توجه داشـــته باشید. رعایت نکات زیر به امر زیباسازی در این 

بخش کمک می کند:

کتابخانه مخصوص قرآن و کتب ادعیه را تنظیم و تزئین کنید.. 1

مواردی مثل طریقه قـــرار گرفتن فرش ها و کف پوش ها، خالی کردن . 2
دیوارها از تابلوها و اشیاء غیر ضرور، مسائل زیباسازی جامهری و ... را همان 

ترتیبی که بیان شد، رعایت کنید.



121 بخش دوم:  پیشنهاد های اجرایی/  فصل دوم: فضای داخلی مسجد

در مسیر راه پله ها یا طبقه باالی شبستان وسایل یا اشیاء غیرضروری . 3
مسجد را قرار ندهید. بلکه آن ها را به انباری مسجد منتقل کنید.

در برخی از مساجد گلدان های گل طبیعی را درراه پله قسمت بانوان . 4
قرار می دهند. به نظر می رســـد این اقدام کمکی به زیباســـازی مسجد 

نمی کند.

اگر در قسمت بانوان دیوارهای ساده و گچی وجود دارد می توانید پس . 5
از پاك کردن این بخش از آلودگی های بصری و رنگ آمیزی، با طرح های 

نستعلیق آن ها را زیباتر کنید.

آگهی های قســـمت بانوان هم باید بر روی تابلو اعالناتی که در بخش . 6
ورودی یا پاگرد نصب شده است، قرار بگیرند.

رنگ کردن و تنظیف نرده های مسیر قسمت بانوان هم ضروری است. . 7
همچون سایر قسمت های مســـجد انتخاب رنگ روشن و حتی انتخاب 

دورنگ می تواند زیبایی متفاوتی را در این بخش به وجود بیاورد.

هرگونه زنگ زدگی و رنگ پریدگی در این قسمت نشانه بی توجهی به . 8
زیبایی مسجد محسوب می شود. 

ســـنگ راه پله ها به علت نمای بسیار زیاد در آمدوشدهای نمازگزاران . 9
باید به صورت مستمر نظافت شوند.

توجه داشته باشـــید؛گاهی اوقات بعضی از شوینده ها موارد منع . 10
مصرف دارند؛ مثاًل از جرم گیر برای راه پله هایی که ســـنگی اســـت نباید 
استفاده شود؛ زیرا جرم گیر تمام سطح سنگ را می خورد و این کار مستلزم 
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هزینه برای مسجد می شود.

در برخی از مســـاجد کمدی را در قسمت خواهران قرار می دهند، . 11
مخصوص اشیاء گم شده یا محل گذاشتن چادر، درباره این دو موضوع باید 

توجه داشته باشید که:
محل مخصوص تمام اشیاء گمشده در اتاق مخصوص خادم است  •

و باید همه اشیاء در آنجا و در قفسه ای مرتب و تمیز، طبقه بندی شوند.
 هرچند وقت یک بار با توجه به مسائل شرعی تکلیف اشیاء گمشده  •

مشخص شود.
 به بانوان نمازگزار توضیح داده شود برای اقامه نماز در مسجد بهتر  •

است چادرنماز مخصوص خودشـــان را به همراه داشته باشند؛ هم به 
جهت مشکالتی از قبیل شست وشو و... که برای مسجد به وجود می آید 
و هم به جهت مشکالتی که برای نمازگزاران به واسطه استفاده مشترك 

از چادرها به وجود می آید.
 درصورتی که مسئولین مســـجد پیش ازاین چادرنماز تهیه کرده  •

و در اختیار بانوان قـــرار می دهند، بهتر اســـت چادرها را به صورت 
بسته بندی شـــده تحویل داده و حداکثر به صـــورت هفتگی آن ها را 

بشویند.
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نتیجه گیری 
نماز مهم ترین فریضه دین اســـالم است و به همین دلیل در فضای برپایی این 
آیین الهی یکی از مهم ترین و ماندگارترین فضاهای معماری اســـالمی شکل 
یافته است. مسجد عالوه بر مکان عبادت یک مرکز مهم اجتماعی در جامعه نیز 

هست، بنابراین باید برای ایجاد مجد، عظمت و زیبایی آن کوشید. 
این نوشتار به دنبال بیان ایده هایی نو، جذاب و زیبا و به دوراز تجمل گرایی و با 
تکیه بر معیارهای زیبایی شـــناختی است که در مواردی هم به شکل مفصل و 

مبسوط به آن پرداخته شده است.
کلید زیبایی مسجد در دست امام جماعت با انتخاب های با اصالت است. مهارت 
در این امر می تواند با تحقیق و تتبع و مطالعه درباره مساجد اصیل اسالمی در 

کشور حاصل شود. 
مسجد و امام جماعت، دو رسانه مکمل هم برای گرایش مردم به نماز و حضور 
در مسجد هستند. در این نوشتار سعی شده تا این پیوند را در موضوع زیباسازی 
به وجود بیاوریم. انشاء اهلل با افزایش آگاهی و هم افزایی بتوانیم گامی هرچند 

کوچک برای رونق بیش ازپیش خانه خدا برداریم.
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پیوست ها «
در این بخش درباره برخی از موضوعاتی که در بخش دوم کتاب به آن پرداخته شده است، 

اطالعات و آگاهی های کامل تری تقدیم می شود.
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پیوست 1 •

پّله «

اگر قصد دارید برای مسجد پلّه بسازید به این نکات توجه داشته باشید:

پلّه ها باید حداقل 140 ســـانتی متر عرض مفیـــد و حداکثر 17.5 . 1
سانتی متر ارتفاع و هر کف پله باید حداقل  30 سانتی متر پاخور و حداکثر 2 

درصد شیب داشته باشد. 

در مواردی که پله ای به سطح شیب دار مانند کف پیاده رو منتهی شود . 2
، اختالف ارتفاع مجاز بین سر آن حداکثر 8 سانتی متر به ازای هر متر طول 

پله توصیه می شود.

بهترین پیشنهاد برای ساخت پلکان، استفاده از سنگ است. سنگ به . 3
جهت ظاهر زیبا، جنس سخت و محکم و طول عمر باال گزینه مناسبی برای 

پلّکان است.
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سنگ پله، به علت رفت وآمد دائماً در معرض سایش، ضربه، کثیف شدن . 4
و آلودگی است، درنتیجه ســـنگ مورد انتخاب برای پله ها باید به گونه ای 

باشد که در حین حفظ زیبایی مقاوم نیز باشد.

سنگ گرانیت اولین انتخاب برای پله ها است این سنگ دارای مقاومت . 5
بسیار باالیی به نسبت انواع مرمریت ها ، ســـنگ چینی، تراورتن و الیم 
اســـتون ها دارند و جال و درخشش آن ها نسبت به انواع دیگر بیشتر حفظ 

خواهد شد. 

پله هایی هم که از سنگ تراورتن به صورت چرمی فراوری شده است نیز . 6
در اثر سایش از ریخت نیفتاده و زیبایی خود را حفظ خواهد کرد.

با توجه به ضربه خور بودن پله، اکثر ســـنگ ها دارای مقاومت باالیی . 7
در قبال ضربه هســـتند، ولی در این میان سنگ های آهکی با تراکم پایین 
و اســـلیت ها از این قاعده مستثنا می باشند. فلذا برای ساخت پله، توصیه 

می شود از سنگ های آهکی استفاده نشود.

سنگ پله و ســـنگ زیر پله اگر جذب آب باالیی داشته باشد معموالً . 8
آلودگی های مایعات را به خود جذب می کند. به همین دلیل بر روی برخی 

سنگ ها لَک می افتد.

در برخی از سنگ ها پس از جذب آب، امالح موجود در سنگ حل شده . 9
و به ســـطح ســـنگ می آیند. پس از تبخیر آب در این سنگ ها، بر روی 
سنگ شـــوره به جای می ماند. بنابراین، سنگ انتخابی بایستی جذب آب 
پایینی داشته باشد که سنگ های گرانیته و مرمریت ها و انواع سنگ های 
کریستالی )چینی(، این گونه اند. ولی الیم استون ها، به علت جذب باالی 
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آب، مناسب نمی باشند.

معموالً برای شســـتن و پاك کردن جرم و آلودگی ســـنگ ها، از . 10
شوینده هایی با ترکیب اسیدی استفاده می شود؛ اما توجه داشته باشید: 
ســـنگ پله هایی که در مقابل اســـید واکنش پذیرند، مثل انواع تراورتن 
ومرمریت، جال و درخشش خود را از دست خواهند داد مگر اینکه به صورت 
چرمی فراوری شـــده باشند. البته ســـنگ های گرانیتی در مقابل اسید 

واکنش پذیری ندارند.

لبه پله ها باید به صورتی باشد که موجب لیزخوردگی نشود.. 11
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پیوست 2 •

داکت «

داکت، محفظه ای کانال مانند و پالســـتیکی اســـت که درزمینهٔ های کاری 
مختلف از آن استفاده می شود. 

 PVC داکت ها از دو بخش بدنه و در تشکیل می شـــوند که معموالً از جنس
هستند.

از داکت جهت توزیع کابل های شـــبکه، کابل های برق )فشار ضعیف(، کابل 
تلفن، سیســـتم های اعالم و اطفاء حریق و دوربین های مداربسته استفاده 

می شود. 
داکت دارای 2 نوع ساده و شیاردار است:

داکت ساده دیواری. 1
این داکت از پرمصرف ترین نوع داکت ها است،که می توانید از آن ها در شبستان 
و راهروهای ورودی مساجد جهت توزیع و پوشاندن انواع کابل استفاده کنید. 
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این نوع داکت در شاخه های 2 متری و در رنگ ها و طرح های مختلف در دو نوع 
چسب دار و بدون چسب تولید می شود.

با توجه به قیمت پایین و سایزبندی های متنوع، این نوع داکت بهترین گزینه 
برای مدیریت و پوشاندن کابل ها در سطح کم و متوسط و همچنین سیم های 

عادی به شمار می آید.

داکت شیاردار. 2
داکت شـــیاردار نیز ازلحاظ جنس و قابلیت نصب همانند داکت ساده دیواری 
هست. تفاوت داکت شیاردار با داکت ســـاده دیواری در شکل ظاهری و نوع 

استفاده هست. داکت شیاردار از دو قسمت در و بدنه تشکیل می شود.
در بدنه این داکت شـــیارهایی وجود دارد که برای مدیریت و توزیع کابل در 
تابلوهای برق فشارقوی و ضعیف استفاده می شود. بنابراین شما می توانید برای 
پوشاندن کابل ورودی برق مســـجد درراه روی ورودی از این داکت استفاده 

کنید.
باوجود تعداد قابل توجهی شیار بر روی این داکت، در داکت قابلیت قفل شدن 

کامل دارد. 
این نوع داکت در شاخه های 2 متری و سایزبندی ها متنوع و رنگ بندی های 

گوناگون تولید می شود.
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پیوست 3 •

سرویس بهداشتی «

سرویس بهداشتی در مساجد به جهت استفاده زیاد، عمومی بودن مسجد و 
رعایت نظافت و بهداشت، باید از استانداردهای الزم برخوردار باشد. برخی از 

این استاندارها عبارت اند از:

منفصل بودن دیواره شبســـتان با دیواره سرویس ها حداقل یک متر . 1
کفایت می کند.

اتاقک های ســـرویس بهداشـــتی باید از درون قفل بدون کلید قابل . 2
بازشدن از بیرون داشته باشند.

اگر در سرویس بهداشـــتی تهویه از طریق پنجره و فقط ازیک طرف . 3
صورت گیرد برای دریچه مســـاحتی حدود 1700 سانتی متر مربعـ  برابر 

با 0/17 مترمربعـ  نیاز است.
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کف سرویس بهداشتی نباید لغزنده باشد و باید در برابر آب مقاوم باشد . 4
و به آسانی نیز تمیز شـــود. همچنین کف باید بدون درز و شکاف و قابل 

شستشو باشد.

دیوارها باید تا زیرسقف کاشی شده و قابل شستشو باشد.. 5

دمای 21 درجه سانتی گراد برای سرویس های بهداشتی مناسب است.. 6

کف راهرو دستشویی ها، باید دارای کف شور به تعداد موردنیاز، مجهز . 7
به کف شور باشد. نصب توری ریز بر روی کف شور الزامی است.

به ازای هر 2 شیر وضوخانه، حداقل یک آینه وجود داشته باشد.. 8

حداقل ارتفاع اتاقک ها باید 2 متر و 50 سانتی متر باشد.. 9

بهتر است در توالت از آلومینیوم باشد. اندازه عرض آن حداقل 75 . 10
سانتی متر باشد.

بهتر است در توالت ها به گونه ای ساخته شود که به داخل باز شود.. 11
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پیوست 4 •

آرام بند «

آرام بند وسیله ای مکانیکی و یا هیدرولیکی است که به در و چهارچوب در 
متصل می شود تا پس از باز شدن درب،  به بسته شدن تدریجی و آرام آن 

کمک کند. این وسیله هم ازنظر راحتی و هم ازنظر امنیت، کاربرد دارد.
اجزای تشکیل دهنده آرام بند عبارت اند از: پمپ هیدرولیکی یا گیرنده فنر، 

ساعد بازویی، بازوی اصلی، و پیچ تعمیر سرویس تعویض آرام بند قفل ورودی 
قفل برقی تنظیم سرعت.

برای آرام تر بسته شـــدن درب، الزم اســـت پیچ تنظیم سرعت را در جهت 
عقربه های ساعت بچرخانید. و برای ســـریع تر بسته شدن درب، پیچ تنظیم 

سرعت را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
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پیوست 5 •

قفسه کفشداری و کیسه کفش «

قفسه های فلزی در دار •
این مدل از قفسه ها دارای مزایایی مثل: نمای مناسب به علت داشتن در پوش، 
عدم پخش بوی نامناســـب به علت محفظه ای بودن، امنیت کفش ها و قیمت 

مناسب به نسبت سایر انواع قفسه ها، هستند.
در هنگام خرید این نوع قفسه ها به نکات زیر توجه داشته باشید:

قفســـه ها برای اســـتحکام و دوام باید از ورق 0/9 میلی متری، بدون . 1
زنگ زدگی و کاماًل صاف تهیه شده باشند.

با توجه به باالترین مصرف مسجد در بیشترین زمان حضور نمازگزاران . 2
قفسه تهیه کنید. برای مثال اگر مسجد شما در روزهای عادی در باالترین 
حد 50 نمازگزار را در خود می پذیرد شـــما نهایتاً بـــه تعداد 80 عدد در 

جاکفشی قفسه تهیه کنید.
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توجه داشته باشید که قفل قفسه ها مرغوب باشد و کلیدهای یدك را . 3
دریافت کنید

از رنگ های شـــاد و متناسب با دیوار یا کاشی کاری مسجد یک رنگ را . 4
برای قفسه ها انتخاب کنید.

بر روی درب ها هوا خور و جا کارتی برای شـــماره از طریق پرس کاری . 5
ایجادشده باشد.

توجه داشته باشـــید کلیه اتصاالت با نقطه جوش باکیفیت انجام شده . 6
باشد و هیچ گونه پرچ استفاده نشده باشد.

از سازنده بخواهید که امکان شماره گذاری روی صندوق و شماره گذاری . 7
روی کلیدها را برای شما فراهم کند.

جعبه جاکلیدی یدك را هم زمان با خرید قفسه تهیه کنید و در اختیار . 8
خادم قرار دهید.

کیسه کفش •

در بین انواع کیسه های کفش، کیســـه های سوزنی بهترین جنس و . 1
کیفیت را دارا هستند.

کیسه کفش های ســـوزنی به دلیل اینکه از جنس پروپیلنـ  نانوونـ  . 2
ساخته می شوند، کاماًل ضدآب هستند و با محیط زیست سازگاری باالیی 
دارند. این کیســـه کفش ها نسبت به کیسه های پالستیکی که در طبیعت 
باقی مانده و قابل تجزیه نیستند، اگر در طبیعت بمانند و در مقابل تابش نور 
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خورشید قرار بگیرند، در طول 240 روز کاماًل تجزیه و جذب محیط می شوند.

کیسه کفش نبافته نانوون و ســـوزنی را انتخاب کنید چراکه معموالً . 3
ضدآب و ضد باکتری هستند.

جنس سوزنی و پارچه ای بهترین جنس برای چاپ زیبای نام و نشان . 4
مسجد است 

از قیمتی مناسب برخوردارند.. 5

به راحتی قابل شستشـــو و نظافت برای دفعات بسیار هستند و عمر . 6
بلندتری نسبت به نوع پالستیکی دارند و کمتر دچار پارگی می شوند.

کیسه های ســـوزنی و پارچه ای به دلیل تولید خودکار و اتومکانیک . 7
به راحتی در شمار باال قابل تولید هستند و از تنوع و رنگ بندی های عالی و 

دلپسند برخوردار هستند.
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پیوست 6 •

پرده مسجد «

پرده کارکردهای زیادی در مسجد دارد. عالوه بر زیبایی و حفظ حریم مسجد 
تأثیر بسزایی در سالمت محیط دارد. با نصب پرده های مناسب، دمای مسجد را 
کنترل و از هدر رفتن انرژی گرمایی در زمستان و ورود گرمای بیرون به داخل 

در تابستان جلوگیری می شود.
در مورد انتخاب پرده مسجد به نکات زیر توجه داشته باشید:

پرده هایی با دنباله های بلند که روی زمین امتداد پیدا می کند، به علت . 1
حضور کودکان در مسجد مناسب نیستند.

این مدل پرده ها محل مناسبی برای جمع شدن گردوخاك و پرز فرش . 2
است. 

دنباله این پرده ها می توانند منشأ بروز انواع آلرژی و حساسیت باشند. . 3

پرده هایی که آویزهای پارچه ای الیه الیه و واالن دارند نیز همین مشکل . 4
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رادارند. در صورت باز شـــدن پنجره و یا از درزهای پنجره ها گردوخاك از 
فضای بیرونی وارد آن ها شده و البه الی این پرده ها باقی می مانند و با وزش 

باد، وارد مسجد می شوند. 

دقت داشته باشید که شســـتن پرده کار سختی است و معموالً سالی . 5
دو بار بیشتر انجام نمی شود پس بهتر است حتماً از زیر پرده ای های ساده 

استفاده کنید. 

پرده هـــا را باید در فاصله های زمانی کوتاه شســـت تـــا افراد دچار . 6
حساسیت های پوستی یا تنفسی نشـــوند به خصوص در تابستان و فصل 

ورود ریز گردها.

هنگام انتخاب پارچه پرده به نور مســـجد توجه کنید و از فروشنده . 7
بخواهید چراغ های متمرکزش را خاموش کند تا شما در نور غیر مستقیم 
هم رنگ پارچه را ببینید . البته بهتر است که روز برای خرید پرده اقدام کنید 

تا هر دو نوع نور در دسترس باشند .

رنگ پرده های مسجد حتماً می بایست رنگ روشن اما سنگین و وزین . 8
باشد. استفاده از رنگ روشن موجب بزرگ تر به نظر رسیدن فضای مسجد 

نیز می گردد.

برای دســـتیابی به رنگ موردنظر هم باید رنگ پرده ها را بارنگ دیوار . 9
مسجد هماهنگ کنید. 

رنگ پرده باید متفاوت از رنگ دیوار اما در طیف مشترك رنگی باهم . 10
باشـــند. مثاًل دیوار آجرنما با پرده سفید یا دیوار رنگ طوسی با پرده رنگ 

استخوانی.
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موکت «

انتخاب یک موکت تیره برای مســـجد، فضـــای را کوچک تر جلوه می دهد 
درحالی که یک موکت روشن می تواند فضای شمارا بزرگ تر و دل بازتر نشان 

دهد. و البته نظافت آن هم به مراتب سخت تر خواهد بود.
اگر تعداد فرش های شـــما به اندازه پوشاندن تمام ســـطح مسجد نباشد و 
فرش های مسجد طرح دار و شلوغ باشند، رنگ موکت انتخابی شما باید رنگی 
خنثی و ساده باشد و یا نهایتاً یک بافت معمولی داشته باشد، این موضوع سبب 
برقراری باالنس و تعادل در فضای داخلی مسجد می شود. اما در غیر این صورت 
فضای شما دچار اغتشاش بصری می شود و اجزا فضای داخلی جذابیت خود را 

از دست می دهند. رنگ های خنثی برای اکثر فضاها مناسب هستند.



141 پیوست ها

منابع: «

قرآن کریم. 1

بستانی، فؤاد افرام ؛ فرهنگ ابجدی. 2

پاك نژاد، سید رضا؛ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. 3

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری . 4

حر عاملی، محمد بن حسن؛ تفصیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. 5

حسن زاده، مصطفی؛ هنر باید متعالی  باشد . 6

خسرو بیگی، رسول؛ جهاد فرهنگی در بیان رهبر مـعظم انـقالب. 7

رنجبر کرمانی، علی ؛ بررسی های تطبیقی معماری نیایشگاه های غربی و مساجد. 8

شربیانی، جالل ؛ منشور هنر و هنرمند در بـیانات مـقام مـعظم  رهبری. 9

طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن؛ تفسیر مجمع البیان. 10

غالمعلی، حاتم؛ مسجد جلوه گاه هنر اسالمی. 11

قرائتی، محسن؛ تفسیر نور. 12

مجلسی، محمدباقر؛ بحاراالنوار الجامعه لدرر االخبار االئمه االطهار. 13

محمدی جمال، مهدیه و حمزه نژاد، مهدی؛ راهبردهای معماری مساجد در تراز انقالب . 14
اسالمی 

مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه. 15

موسوی، سید مرتضی؛ احکام فقهی ساختمان مسجد. 16

مهدوی نژاد، محمدجواد  و دیگران ؛ هویت  معمـــاری ، تبیین  معنای هویت در دوره های  . 17
پیشامدرن، مدرن و فرا مدرن

ناظمی، مهدی و دیگران؛ مدیریت راهـبردی مـساجد کشور. 18

نوری، میرزا حسین؛ مستدرك و مستنبط المسائل. 19
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