
را به عذابى گرفتار کند مى فرماید: اگر نبودند در میان 
خداوند متعال هنگامى که مى خواهد زمینیان 

شما کسانى که به من عشق و 

را بر شما فرو 
را آباد مى ساختند و در سحرگاهان به استغفار مى پرداختند، عذابم 
محبت مى ورزیدند و مساجد 

ش 
ت)جوان مردى( را ش مى فرستادم. امام رضا)به سه سند( از پدرانش نقل کرده اند که رسول خدا فرمودند: مروّ

از: تالوت قرآن 
نشانه است که سه نشانه آن متعلق به وطن است و سه تا در سفر؛ اما آن سه که متعلق به وطن است عبارتند 

ش 
از: بخش
و اختیار کردن برادران دینى و آنها که متعلق به سفر است، عبارتند 
خدا، آباد کردن مساجد خداوند 

س 
 أمیرالمؤمنین مى فرمایند: انسانى که به م
توشه، اخالق نیکو و شوخى و مزاح کردن در غیر گناهان. 

از امور هشت گانه نصیب او مى شود: برادرى ایمانى که در مسیر خداوند 
جد رفت و آمد مى کند، یکى 

از او استفاده کند، علم و دانشى نو و تازه، فهم و درک آیه اى از آیات قرآن، شنیدن سخن

را از گمراهى و 
ب خداوند مى کشد، سخنى که او 
را از جان
او را به هدایت رهنمون باشد، رحمتى که انتظار آن 
ى که 

 نبى مکرم فرمود: هر کس قرآن 
از برادران ایمانى. 
هالکت باز دارد، ترک گناه به سبب روح خشیت و خداترسى یا به خاطر حیاء 

ش خانه اى در به
او باشد، خداوند متعال برای
او و مسجد خانه 
سخن 

 امام صادق در 
را به هنگام مسجد رفتن برگیرید« فرمود: مقصود لباس ]خوب و تمیز[ است. 
 امام رضا در تفسیر آیه »زینت خود 
شت بنا مى کند 

پاسخ به سؤال از معناى آیه: »زینت خود را هنگام مسجد رفتن برگیرید« فرمودند:  مقصود شانه زدن موهاى سر و صورت پس از هر نماز واجب و 

س 
مستحب است.  رسول خدا روزى بیرون آمدند و در مسجد دو مجلس را مشاهده کردند، یک مجلس مشغول تعلیم و یادگیرى بودند و ى ل

و اینان دانش فرا مى گیرند و به دیگران مى آموزند. این گروه 
ا را مى خوانند 
س عمل خیر انجام مى دهند، آنان خد
خداى تعالى را مى خواندند و عبادت مى کردند. پس فرمود: هر دو مجل

 پیامبر فرمودند: هر کس در بامدادان به مسجد برود و هدفى جز این نداشته باشد که کار 
با فضیلت تر است. من به یاد دادن و تعلیم مبعو ث شده ام، سپس با همان گروه نشستند  

ک حج کامل را دارد.   
خوبى را یاد بگیرد یا به دیگرى یاد بدهد اجر به جاى آورنده عمره کامل را دارد و کسى که در شب به مسجد برود و هدفى جز این نداشته باشد که کار خوبى را فرا بگیرد یا به دیگرى بیاموزد پاداش ی

س
از امام صادق از دلیل تعظیم و بزرگداشت م ساجد پرسیدم؟ امام در جواب فرمودند: دستور به تعظیم م
ابوبصیر مى گوید: 

از امام صادق نقل مى کند که حضرت فرمود: در تورات نوشته شده است که خانه هاى 
ب صیداوى 
اجد براى این است که آنها خانه هاى خدا در روى زمین هستند.  کلی

س خوش به حال کسى که در خانه اش تطهیر کند)وضو بگیرد( و مرا در خانه ام زیارت ک د و حق زیارت شونده این 
من)خدا( در زمین مساجد هستند پ

را ا کرام و احترام کند.  امام صادق مى فرماید: طول دیوار مسجد رسول خدا به اندازه قامت یک انسان بود که پیامبر در هنگام اذان به بالل مى فرمود: اى بالل! باالى دیوار برو و 
است که زائر خود 

مساجد، 
پایگاه های 

اصیل شکل گریی 

و هدایت نهضت اسالیم 

در رژیم طاغوت، سنگر 

مستحکم مبارزه ی همه جانبه با 

خط نفاق پس از پریویز انقالب 

شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و 

پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت 

سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، 

خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه 

راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه 

شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و 

بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن 

پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال 

داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط 

با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم 

به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از 

ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه 

مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، 

عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه 

تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره 

مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای 

دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع  حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان 

حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان 

متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

ّاعیل  حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر  نیست، اواّل

نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان 

است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و 

دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى 

گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک 

اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم 

هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا 

مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از 

مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود 

بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند 

که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى 

بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در 

هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و 

پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و 

گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین 

مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. 

حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه 

و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  

جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به 

مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و 

شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ 

کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار 

باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار 

سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس 

اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون 

پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. 

امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را 

یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و 

سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و 

روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز 

از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز 

در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق 

شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که 

کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که 

غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، 

وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده 

بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. 

در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین 

که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد 

و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، 

ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است  مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک  بیش از ییک الزم باشد، در او حتما

شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان 

میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در 

نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای 

جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این  نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر 

مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع 

دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد 

دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای 

فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. 

اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست 

که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. 

مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  

متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر 

پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران 

مناز 

خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب 

و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و 

نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز 

جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. 

امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. 

بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه 

یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم 

یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او 

جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع 

کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، 

شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، 

مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید 

یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، 

از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را 

یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند 

که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد 

این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. 

با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید 

بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند  قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و 

پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که 

دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، 

یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد 

به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این  میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  

صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از 

خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، 

یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند 

استفاده 

کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک 

مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک 

صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. 
الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی 

متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش 

مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم 

حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت 

بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده 

بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان 

برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد 

شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ 

جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما 

اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد 

نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو 

مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه 

یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد 

مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد  یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی 

که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد  را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را 

بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد  ساخنت مسجد شود، واقعا

اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست 

ً تاثریش ده بر یک هم  کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی 

ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان 

یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین 

است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و 

در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به 

مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت 

کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش 

پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، 

شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر 

یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم 

طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا 

دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و 

توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در 

خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و 

غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند 

که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از  شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو 

مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل 

تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات 

طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر 

مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل 

قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی 

سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر 

قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، 

درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد 

مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی 

مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر  مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این 

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در  کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید 

مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر 

دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه 

تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا 

اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و 

سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود 

که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت 

روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران 

فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه  حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند 

ً اگر همان چند  رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل

رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح 

است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به 

خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع 

عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا 

در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر 

کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و 

فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم 

مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز 

اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که 

انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در 

مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر 

مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. 
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»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.« 
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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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جایگاه مسجد در آیینه آیات و روایات «

مسجد جایگاه مقدسی است که به لحاظ رتبه، بافضیلت ترین مکان ها درروی 
زمین و به لحاظ عملکرد از پرکاربردترین مجامع عمومی به حساب می آید.

این مکان مقدس اولین خانه و مرکزی است که برای مردم بنانهاده شده است؛ 
َه ُمباَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَِمینَ 1؛ و نام خدا بسیار  إَِنّ أََوَّل بَْیٍت ُوِضَع لِلَنّاِس لَلَِّذي بَِبَکّ
در آن برده می شود؛ ... َو َمساِجُد یُْذَکُر فِیَها اْسُم اهلَلّ َکِثیراً...2؛ و آباد کنندگان آن 

نیز دارای شرایط و ویژگی هایی هستند؛ إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد اهلّل َمْن آَمَن بِاهلّل...3.
مســـجد نه تنها مرکز اقامه نماز و نماز جمعه است، بلکه مرکز اجتماع دائمی 
مسلمانان و همفکری دینی و سیاسی آنان نیز بوده است که در آن هم اقامه نماز 
می شود، هم مشکالت امت اسالمی بررسی می شود، هم هماهنگی های الزم 
جهت کارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و... در آن انجام می پذیرد. البته اگر 
همه این کارها درراه خداوند باشد عبادت است و مسجد به عنوان یک عبادتگاه، 

1. . آل عمران، 96.
2. . حج، 40.
3. . توبه، 18.
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مرکز و مأوای این فعالیت ها به حساب می آید.
مسجد اولین مکانی است که پیامبر عظیم الشأن اسالم قبل و پس از ورود 

به مدینه آن را بِنا کرد.
أَ فِي بَْیِتِه  مسجد عالوه بر موارد باال زیارتگاه خداوند هم هست: »ُطوبَی لَِعْبٍد تََوضَّ
ثُمَ  َزاَرنِي فِي بَْیِتي ...1؛ خوشا به حال بنده ای که در خانه اش وضو می گیرد و مرا 

در خانه ام زیارت می کند«.
مسجد تنها مکانی است که کمک و مشارکت در ساخت آن اگرچه به اندازه النه 
پرنده ای باشـــد، باعث بزرگ ترین اجر اخروی می شود. »َمنْ  بََنی  َمْسِجداً َو لَْو 
ُ  لَهُ  بَْیتاً فِي  الَْجنَّه2؛ هرکس به اندازه النه پرنده ایـ  به نام  َکَمْفَحِص  َقَطاهٍ بََنی  اهللَّ

قطاه3ـ  مسجد بسازد، خداوند برای او خانه ای در بهشت می سازد«.
این مکان مقدس در روایات، خانه خداوند در زمین به شـــمارمی آید؛ »أاَل إِنَّ 
َماءِ َکَما تُِضي ُء النُُّجوُم لَْهِل الْْرض4:  بُُیوتِي فِي الَْرِض الَْمَساِجُد تُِضي ُء لَْهِل السَّ
مساجد در زمین خانه های خدا هســـتند که برای اهل آسمان می درخشند، 

همان طور که ستاره ها برای اهل زمین می درخشند«.
همچنین مساجد، سیاحتگاه و تماشاگِه بندگان مؤمن خداوند شمرده شده 
است؛ »َفإِنَّ الّســـَیاَحَه فِي أُمَِّتي لُُزوُم الَْمَساِجِد5؛ سیاحت و تفرج در اّمت من، 

رفت وآمد به مسجد است«.
و این چند نمونه فضیلت، خالصه ای اســـت از فضایل بسیار و مفّصلی که برای 

مسجد نقل شده است.

مسجد بهترین و مهم ترین محِلّ اجتماع مسلمانان در نظر گرفته شده است. 

1. . حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 1، ص 381. این فرمایش گهربار از پیامبر عظیم الشأن اسالم است.
2. . مجلسی، محمدباقر؛ بحاراالنوار، ج 74، ص 121. این فرمایش گهربار از پیامبر عظیم الشأن اسالم است.

3. . پرنده ای است به اندازه کبوتر که به آن مرغ سنگخواره می گویند؛ بستانی، فؤاد افرام ، فرهنگ ابجدی، ص 699
4. . وسائل الشیعه، ج 1، ص 381. این فرمایش گهربار از پیامبر عظیم الشأن اسالم است.
5. . بحاراالنوار، ج 80، ص 382. این فرمایش گهربار از پیامبر عظیم الشأن اسالم است.
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همان طور که آباد کردن آن پاداش بسیار دارد، دور کردن مسجد از هدف اصلی 
آن یعنی عبادت خدا، تخریب و یا تالش برای تخریب آن هم عذاب عظیم را در 
ِ  أَنْ  یُْذَکَر فِیَها اْسُمهُ  َو َسعی   نْ  َمَنعَ  َمساِجَد اهللَّ پی خواهد داشت؛ »َو َمنْ  أَْظلَمُ  ِممَّ
نْیا ِخْزيٌ  َو لَُهمْ   فِي  َخرابِها أُولِئَک  ما کانَ  لَُهمْ  أَنْ  یَْدُخُلوها إاِلَّ خائِِفینَ  لَُهمْ  فِي  الدُّ

فِي  اْلِخَرهِ َعذابٌ  َعِظیم «1.

اّما، جلوگیری از ورود به مسجد و منع از عبادت خدا یا کوشش در تخریب آن، 
تنها به این نیســـت که مثاًل با بیل و کلنگ ساختمان آن را ویران سازند، بلکه 
هر عملی که نتیجه آن تخریب مســـاجد و از رونق افتادن آن باشد را نیز شامل 
می شود.2 مثاًل اگر در اثر عدم رسیدگی به بخش های مختلف مسجد، یا حتی 
بی تفاوتی نسبت به ظاهر و فضای داخلی آن، حضور مردم در مسجد کمرنگ 

یا بی رونق شود، می تواند مصداق تخریب مسجد یا منع از عبادت خدا، باشد.

عظمت و بزرگی رســـیدگی به امور ظاهری و شکلی مسجد تا جایی است که 
ُ لَُه ِعْتَق َرَقَبٍه َو  رسول گرامی اسالم می فرمایند: »َمْن َقمَّ َمْسِجداً َکَتَب اهللَّ
ُ َعزَّ َو َجلَّ لَُه ِکْفلَْیِن ِمْن َرْحَمِتِه3؛ کسی که  َمْن أَْخَرَج ِمْنُه َما یَْقِذي َعْیناً َکَتَب اهللَّ
مسجدی را جارو کند، خداوند پاداش آزاد کردن بنده ای برای او می نویسد و اگر 
از مسجد به اندازه خاشاکی که در چشم می رود، غبار برگیرد خداوندـ  عّزوجّلـ  

دو بهره و نصیب از رحمت خویش را به وی عطا می فرماید«.

و یا در بیان نورانی دیگری می فرمایند: »َمْن أََحـــبَّ أَْن اَل یُْظلََم لَْحُدُه َفلُْیَنّوِر 

1. . بقره، 114؛ و کیست ستمکارتر از کسی که مردم را از مساجد خدا و اینکه نام خدا در آن ها برده شود جلوگیری نموده در 
خرابی آن ها کوشش می کنند این ها دیگر نباید داخل مساجد شوند مگر با ترس. این ها در دنیا خواری و در آخرت عذابی 

بزرگ دارند.
2. . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، ج 1، ص 411.

3. . بحاراالنوار، ج 80، ص 383.
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الَْمَساِجَد...1؛ هر کس می خواهد قبرش تاریک نباشد، مساجد را نورانی کند«.

امام کاظم  نیز درباره اهمیت مشـــارکت در تمیزی و نظافت مســـجد 
می فرمایند: »أَنَّ الَْجنََّه َو الُْحوَر لََتْشـــَتاُق إِلَی َمْن یَْکَسُح الَْمْسِجَد أَْو یَْأُخُذ ِمْنُه 
الَْقَذی 2؛ حور و بهشت مشتاق کسانی هستند که مسجد را نظافت و گردگیری 

می کنند«.

یکی از یاران امام صادق  دلیل این همه تکریم و تعظیم مسجد را از ایشان 
ََّها بُُیوتُ   ََّما أُِمَر بَِتْعِظیمِ  الَْمَساِجِد لَن سؤال می کند و امام در پاسخ می فرمایند: »إِن
ِ  فِي  الْْرض 3؛ به بزرگداشت مســـاجد امر شده ایم، چون مساجد خانه های  اهللَّ

خداوند در زمین است«.

بنابراین، هر اقدامی که موجب حضور بیشتر مردم و بزرگداشت جایگاه مسجد 
شود، ضمن آنکه مصداق عمران و آبادانی مسجد به شمار می رود، اجر و پاداش 

بیشتری را هم نصیب انسان می کند.

1. . نوری، میرزا حسین؛ مستدرك الوسایل و مستنبط المسائل، ج 3، ص 386.
2. . همان.

3. . وسائل الشیعه، ج 5، ص 297.
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مسجد و هنر اسالمی «

مســـجد به عنوان خانه ای که برای عبادت و یاد خدا در نظر گرفته شده، باید 
به گونه ای باشد که انسان را از دنیا رها کرده و روح او را به ملکوت پیوند دهد. با 
دقت و توجه درمجموع احکامی که در شریعت اسالم برای ساختمان مسجد 
بیان شده است، درمی یابیم که سادگی مسجد، مهم ترین رکن یا حداقل یکی 
از مهم ترین ارکان ساخت مسجد معرفی شده است1. البته سادگی مسجد به 

معنای استفاده نکردن از ابزارهای هنری مختلف در ساخت آن نیست.
هنر در ایران ســـابقه ای به قدمت تمدن آن دارد ولی پس از ورود اســـالم به 
ایران، هنرهای ایرانی با آموزه های معرفتی اسالم آمیخته شده و توانسته آثار و 

بناهای زیبا و باشکوهی را به وجود بیاورد. یکی از این بناها، مسجد است.
در اسالم، هر هنری به خدمت مسجد درآمده، رشد و تعالی یافته است. بهترین 
هنرمندان در هر فّن و رشته ای تالش می کردند زیباترین اثر خود را برای خالق 
هنر و زیبایی به وجود بیاورند. به همین جهت خانه های خدا در ایران توانسته اند 

1. . موسوی، سید مرتضی، احکام فقهی ساختمان مسجد
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باهنر دست و فکر ایرانیان، نمونه یک اثر زیبا و ماندگار باشند. درواقع هنرمندان 
مسلمان، مســـجد را چونان قالیچه ای ظریف و زیبا پیشکش خدا می کردند و 
همه مردم می توانستند از این زیبایی و شکوه حّظ و بهره ببرند؛ بنابراین و بدون 

اغراق می توان گفت اولین جایگاه تجلی هنر اسالمی، مسجد است.
درواقع، مســـجد »مجموعه ای از هنرهای گوناگون« است که با پدید آوردن 
یک فضا و مکان خاص، مسیر ایجاد رابطه متناسب میان خدا و خلق را هموارتر 
می کند. مسجد در عین شکوه و عظمت، برخوردار از آراستگی و زیبایی است 
و این موجب می شـــود زیبایی آن، صرفاً ظاهری نباشد بلکه این زیبایی ذهن 
انسان را از گفتن »اهلل اکبر« در شروع نماز تا پایان »سالم« معطوف به بزرگی و 

عظمت خداوند کند.
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زیبایی و آراستگی مسجد برای عبادت «

برای مسلمان خداپرســـتـ  چه تنها باشد و چه غرق در جماعتـ  ساختمان 
مسجد طوری است که مســـیر راز و نیاز وی را با معبود هموار می سازد. تمام 
اجزاء اصلی ساختمان مســـجد، باهدفی خاص و با نگاه به آموزه های دینی 
طراحی شده اند. جلوه های مختلفی از این طراحی را می توان در میان مساجد 

قدیمی مشاهده کرد.
در این مساجد، ورودی مســـجد، آغاز یک دعوت است. دعوت به بهشتی که 
آرامش را به روح انسان گرفتار و گمگشته هدیه می کند. آن هم بارنگ های آرام و 

پاك و ترکیبات الجوردی و آبی با خط نوشت های زیبا و ملکوتی.
درهشتی مسجد فرصتی به وجود می آید تا انسان محیط بیرون را فراموش کند 

و حواس خود را بر روی یک موضوع متمرکز کند؛ ذات خداوند یکتا.
به جز ورودی و هشتی، داالن ها، صحن حیاط، حوض، ایوان، رواق، شبستان 
و اجزاء داخلی آن مثل محراب، گلدســـته ها و مناره هـــا و تزئینات داخلی، 
همگی بر پایه هنر اســـالمیـ  ایرانی از سوی صنعتگران و هنرمندان طراحی 
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و ساخته شده اند.
در حقیقت معماری اسالمی به محیط مســـجد، یک جنبه اعتدال، متانت و 
روشنی عقالنی می بخشد و به این شکل، چند مرتبه در طول روزبه انسان یادآور 

می شود که همه چیز، اثر حقیقت الهی است1.
همان گونه که بیان شد، به کار بستن هنر در مسجد الزاماً با سادگی آن منافات 
ندارد. سادگِی نازیبای مسجد دلیل بر خوبی آن نیست؛ همان گونه که زرق وبرق 
و تجّمل در یک مســـجد هم دلیل برتری نیست. مسجد خانه خداست و الزم 
است خانه او را مطابق دستوراتش آراسته کنیم و نباید محیط آن را نازیبا، غیر 

جذاب بلکه حتی نفرت انگیز، جلوه دهیم.
مساجد را می توانیم، ساده، زیبا و پیراسته از تجمالت و هزینه زیاد، بیاراییم. 
همانند مســـجدی که از ترکیب دیوارهای آجری ســـاده با چند قاب زیبا و 
طرح های هنرمندانه سنتی، توانسته سادگی و زیبایی یک مکان عبادی را برای 

بندگان خدا فراهم کند.
خداوند در آیه 31 ســـوره مبارکه اعراف می فرماید: »یَا بَِنی آَدَم ُخُذواْ ِزیَنَتُکْم 
ِعنَد ُکّل َمْســـِجٍد؛ ای فرزندان آدم! نزد هر مسجد )به هنگام نماز،  لباس و...( 
زینت های خود را برگیرید«. طبق این آیه شریفه، در اسالم همان گونه که باطن 
نماز مؤمنین اهمیت دارد2، ظاهر آن هم اهمیت دارد. این که نماز در چه مکانی 
ـ  مســـجدـ  و با چه کیفیت و ظاهری هم خوانده شود، موردتوجه قرارگرفته 

است.
در برخی از تفاسیر، بیان شده، این آیه می تواند اشاره به زیبایی مسجد هم داشته 
باشد3. مسجد که محل ســـجود، خضوع و کرنش بندگان در پیشگاه »اهلل « و 

1. . غالمعلی، حاتم، مسجد جلوه گاه هنر اسالمی
2. . الَِّذیَن ُهْم فِي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن؛ مؤمنون، 2

3. . تفسیر نور، ج 3، ص 52
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مقدس ترین مکان براي ایجاد رابطه با پروردگار و اظهار عبودیت و کوچکي در 
برابر ربوبیت و عظمت خالق هستي است، باید آراسته، زیبا و با جاذبه باشد؛ که 
این زیبایی جاذبه هم باید در بعد معنوی و عبادی آن و هم در بعد ظاهری آن 

موردنظر قرار گیرد.
البته منظور از تزئین و آرایش مسجد، طالکاری و زراندود کردن آن نیست، بلکه 
توجه به طراحی و انتخاب مصالح مناسب، آراستن آن به زیبایی های داخلی و 

پیراستن آن از زوائد و نازیبایی های ظاهری است.
مسجد، نباید به صورت یک نمایشـــگاه عکس، نقاشي و موزه تزئیني درآید. 
چراکه این حالت، باروح عبادت خالص و قرب به پروردگار، سازگار نمی شود. 
آنچه باروح عبادت در مسجد سازگار است، پرداختن ظریفانه به بناي مساجد 
و آفرینش هاي هنري در معماري آن اســـت. چنین آفرینش ها، خالقیت ها و 
هنرنمائي هایی در مساجد، برآمده از محبت، ایمان و عشق پاك مردم به معبود 
زیبا خواهشان اســـت. تاریخ نشان داده، هر جا که مذهب راه پیداکرده و مردم 
باایمان و خلوص کارکرده اند، اثری به وجود آمده که ضمن نمایش اعتقاد دیني 

مردم، سرشار از زیبایی ها و ظرافت هاي شگفت و حیرت آور است.
نقل تاریخی زیر به خوبی بیانگر آن اســـت که ایمان، احساس مذهبي و نثار 

زیبایی ها به آستان خداوند، چه جایگاهی در بناي مساجد داشته است:
»... معمار مسلمان در روزگاران گذشـــته هر زیبایی را که در اطراف خویش 
مي دید و آن را در شـــأن عظمت و جالل خدا مي یافت، ســـعي مي کرد تا در 
اولین فرصت، براي آن در مســـجد، جایی باز کند. در بناي بسیاري از مساجد، 
هنرهاي مختلف به هم آمیخته است. معماري، در توازن اجزاء کوشیده است. 
نقاشي به نقوش و رنگ های کاشی ها توجه کرده است. خوش نویسي، الواح و 
کتیبه ها را جلوه بخشیده است. شعر، موعظه ها و عبرت ها را عرضه داشته است. 
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موسیقي هم براي آنکه از دیگر هنرها بازنماند، در صداي مؤذن و بانگ قاري و 
واعظ، مجال جلوه گري یافته است. حتي صنعت هاي دستي هم براي تکمیل و 
تزئین این مجموعه الهي به میدان آمده اند. فرش هاي عالي، پرده هاي گران بها، 
قندیل هاي عظیم و درخشان، منبت کاری ها و ملیله دوزی ها در تکمیل زیبایی 
و عظمت مسجد، نقش خود را ادا کرده اند. بدین گونه مظاهر گوناگون فرهنگ 
و هنر اسالمي در طي قرن هاي دراز، چنان در بناي مسجد، مجال ظهور یافته 
است که امروز، یک مورخ دقیق روشن بین مي تواند تنها از مطالعه در مساجد، 
تصویر روشني از تمدن و تاریخ اقوام مسلمان عالم را پیش چشم خویش مجسم 

کند...«1.

1. . سید رضا پاك نژاد، سید رضا، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر؛ صص 40 الی 43.
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آراستگی یا تجّمل؟ «

یکی از دغدغه های جدی و مهم مؤمنین نمازگزار در مورد آراستگی و زیبایی 
مسجد، وجود برخی روایات یا برخی فتاوای مراجع معظم تقلید، در مورد نهی 

از تزئین مسجد است.
مثاًل در روایتی رسول خدا، در مقام نکوهش اخالق و روحیات اقوامی که 

پس از ایشان می آیند، می فرمایند:
َعاِم َو أَلَْوانََها... تَارُِکوَن الَْجَماَعاِت  »َســـَیْأتِي ِمْن بَْعِدي أَْقَواٌم یَْأُکُلوَن َطّیَب الطَّ
نْیا َو  َراقُِدوَن َعِن الَْعَتَماِت ُمْفِرُطوَن فِي الَْعَداَوات... یَْعلَُموَن ظاِهراً ِمَن الَْحیاهِ الدُّ
وَر َو یَُشّیُدوَن الُْقُصوَر َو یَُزْخِرُفوَن الَْمَساِجَد  ُهْم َعِن اْلِخَرهِ ُهْم غافُِلوَن یَْبُنوَن الدُّ
نَْیا...1؛ بعد از من اقوامـــی خواهند آمد که بهترین و  ُتُهْم إاِلَّ الدُّ َو لَْیَســـْت ِهمَّ
رنگین ترین طعام ها را می خورند... جماعت ها را ترك می کنند و شب ها را در 
خواب به سر می برند و در دشمنی ها افراط می کنند... این ها تنها دنیا را )واقعی( 
می دانند و از آخرت غافل اند، خانه ها می سازند و قصرها بنا می کنند و مساجد را 

1. . مستدرك الوسایل، ج 12، ص 328.
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زینت و طالکاری می کنند. همت این افراد به جز دنیا نیست«.
ضمن اینکه سراســـر این روایت طوالنی، نفی روحیه تجمل گرایی و ِشکوه از 
بی توجهی به خداوند و آخرت، در میان مردمان بعد از رســـول خدا است، 
ایشان تصریح می کنند، یکی از نشانه های اقوام پس از رسول خدا زینت 

کردن مساجد است.
یا در روایت دیگری، امیرالمؤمنین  طالکاری مســـاجد را از نشانه های 

آخرالزمان معرفی می فرمایند:

ْغَیاُن َو  »... َو َظَهَرتْ  َشَهاَدُه الزُّوِر َو اْســـُتْعلِنَ  الُْفُجوُر َو َقْولُ  الُْبْهَتانِ  َو اإلِثُْم َو الطُّ
ُحلَّیِت الَْمَصاِحُف َو ُزْخِرَفِت الَْمَساِجُد َو ُطّولَِت الَْمَنائِر...1؛ ... شهادت دروغ، آشکار 
می شود، فســـق و فجور علنی می گردد، قول بهتان و گناه رواج پیدا می کند، 

قرآن ها را زینت می کنند، مساجد را طالکاری و مناره ها را بلند می سازند...«

اما این روایات و سایر روایات مشـــابه یا فتاوای مراجع در مورد نهی از تزئین 
مسجد، داللتی برنهی آراستگی مسجد ندارد؛ چراکه بنای مسجد در اسالم، 
بر سادگي و دوري از تجمل استوار است؛ و آنچه در برخی تعابیر روایی و فقهی 
نسبت به مسجد با عبارت »زخرف « بیان شده، بیانگر نکوهش و نهی از به کار 

بردن طال و جواهرات در مسجد است نه هر زیبایی و آراستگی دیگر.
با توجه به این روایات نورانی و ضرورت توجه به نشانه های منفی ذکرشده در 
آن، درمی یابیم که مسیر صحیح ساختن هر بنایی به ویژه بنای پر خیروبرکت 

مسجد این کالم رسول خدا است:
ابَِعِه َو ُهَو نَاٌر  ُ یَْوَم الِْقَیاَمِه- ِمَن الْْرِض السَّ لَُه اهللَّ »َمْن بََنی بُْنَیاناً ِریَاًء َو ُسْمَعًه َحمَّ
ُق فِي ُعُنِقِه َو یُلَْقی فِي النَّاِر َفاَل یَْحِبُسُه َشيْ ٌء ِمْنَها ُدوَن َقْعِرَها  یَْشَتِعُل ِمْنُه ثُمَّ یَُطوَّ

1. . همان، ص 327.
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إاِلَّ أَْن یَُتوَب؛ هرکس بنا و ساختمانی را از روی ریا و سمعه بسازد همان بنا را در 
روز قیامت حمل می کند؛ درحالی که از آن بنا آتشی خواهد بود که بعدازآن بر 
گردنش آویخته خواهد شد و او را در آتش خواهد انداخت و هیچ چیزی از این 

بنا او را از قعر جهنم نجات نخواهد داد مگر این که توبه کند.
َعًه َفَقاَل یَْبِني َفْضاًل َعلَی َما یَْکِفیِه  ِ- َکْیَف یَْبِني ِریَاًء َو ُســـمْ َفِقیَل یَا َرُسوَل اهللَّ
اْســـِتَطالًَه بِِه َعلَی ِجیَرانِِه َو ُمَباَهاًه إِلِْخَوانِه 1؛ از ایشان پرسیدند: چگونه بنایی 
بر پایه ریا و سمعه ساخته می شـــود؟ فرمودند: وقتی کسی بیش تر از میزان 
کفایتش و برای برتری بر همســـایگان و مباهات و افتخار بر برادران، بنایی را 

بسازد«.
مشخص است که اگر ما در هر مرحله از ساخت، آراستن و پیراستن هر بنایی 
ازجمله مسجد، بیش ازحد و کفایت آن و به منظور برتری بر مساجد دیگر کاری 
انجام دهیم، نه تنها نباید منتظر پاداش و اجر الهی باشیم، بلکه به تصریح روایت، 

چنین بنا و مسجدی در روز قیامت َوبال گردن ما خواهد شد.
بنابراین آراستگی، زیبایی و اســـتفاده از هنرهای اسالمیـ  ایرانی در مسجد، 
نه تنها مورد نکوهش واقع نمی شود، بلکه اگر به شکل صحیح صورت بپذیرد، 

مصداق عمران و آبادانی مادی و معنوی مسجد به شمار می آید.

1. . وسائل الشیعه، ج 5، ص 338.
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فصل دوم: بازسازی هویت معماری مساجد «
 متناسب با دوره انقالب اسالمی
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مقدمه «

در فصل پیشین درباره جایگاه مسجد، ضرورت توجه به سادگی و زیبایی آن 
و جایگاه هنر و معماری اسالمی در ساخت مســـاجد، مطالبی بیان شد؛ اما 
همان طور که می دانید، دین مبین اســـالم برای تمام مردمان جهان، توسط 
آخرین پیامبر الهی به ارمغان آورده شده است. پس دین اسالم کامل ترین دین 
الهی است که بر اساس تعالیم و دستورات آن در آینده ای نه چندان دور تمدن 

اسالمی برپا خواهد شد. ان شاءاهلل.
انقالب اسالمی ایران و حکومت اسالمی شکل گرفته بر پایه آن، مقدمه برپایی 
تمدن اسالمی و جاری سازی همه جانبه احکام اسالم در سراسر آفرینش است.

بنابراین، ضروری اســـت که به مسئله مســـجد، جایگاه آن،  نوع ساخت و 
ویژگی های بِنای آن، ازاین جهت که در دوره انقالب اسالمی قرار داریم پرداخته 
شود. به عبارت دیگر می خواهیم درباره ویژگی های مسجد اسالمِی متناسب 
با دوران اســـتقرار و حاکمیت کامل دین اسالم در دنیا بیشتر بدانیم، تا ضمن 
حرکت در مسیر صحیح بنای مسجد متناسب با آن دوران، بتوانیم این مکان 
مقدس را همانند دوران پرشکوه رسول خدا زمینه ساز و ایجادکننده یک 

تمدن بزرگ قرار دهیم.
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مساجد و انقالب اسالمی ایران «

مساجد از دیرباز در زندگی مسلمانان نقش محوری دارند و زیربنای شکل گیری 
تمدن اسالمی محسوب می شوند. مسجد در میان مسلمانان از ابتدا تاکنون 
صرفاً نقش عبادی و مذهبی نداشته اســـت، بلکه عالوه بر این نقش ها، دارای 

کارکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و ... نیز بوده است.
مساجد پس از ورود اسالم به ایران شکل گرفتند و به مرور زمان یکی از نهادهای 
تأثیرگذار در زندگی مردم شـــدند. به عنوان  مثال مســـاجد در شکل گیری 
نهضت های سیاسیـ  اجتماعی ایرانیان در ادوار مختلف، مانند نهضت مشروطه، 
قیام گوهرشاد و انقالب اسالمی نقش بسیار مهمی ایفا کردند. به طورمعمول، 
در اکثر انقالب ها، مکان های عمومیـ  نظیر باشـــگاه ها در انقالب فرانسهـ  یا 
شبکه های مخفی حزبی، عامل تجمع افراد بوده اند. در ایران نیز قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی، مساجد به طور آشکاری همین نقش ویژه را ایفا نمودند. از طریق 
مساجد ایدئولوژی انقالب و پیام اسالم به گوش مردم می رسید؛ و همین آگاهی 

مردم و جوانان، زمینه ایجاد تشکل های انقالبی و مبارزاتی را فراهم می کرد.



31 بخش اول: پیشینه/  فصل دوم: بازسازی هویت معماری مساجد

بنابراین در انقالب اسالمی، مساجد به عنوان یکی از ارکان عمده انقالب یعنی 
ســـازمان و پایگاه اجتماعی گروه های مخالف رژیم طاغوت در کنار دو رکن 
دیگر یعنی رهبری و ایدئولوژی به نقش آفرینی پرداختند و به عنوان یک نهاد 
اجتماعی دینی و بومی توانســـتند با ارائه کارکردهای گوناگون در مقایسه با 
سازمان ها و نهادهای مدنی مدرن، نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند و قابلیت 

مذهب و نهادهای مذهبی را به نمایش بگذارند.1
اکنون سؤال این است: با توجه به گذشـــت چهاردهه از استقرار نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و ضرورت حرکت در مسیر ایجاد تمدن نوین اسالمی، 
چگونه و به چه میزان می توان  از ظرفیت مســـجد برای تحقق این امر استفاده 
کرد؟ اساساً بهره مندی از ظرفیت مادی و معنوی مسجد برای حرکت در مسیر 
انقالب اسالمی و تمدن سازی اســـالمی، چگونه ممکن بوده و با چه اقداماتی 

شروع می شود؟

1. مقاله  نقش مساجد در انقالب اسالمی ، پایگاه تخصصی مسجد
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اصول چهار گانه بنای مسجد انقالبی و اسالمی «

مسجد یک مکان اجتماعی است که با حضور گروه های مختلف مسلمانان برای 
اقامه نماز و فرایض دینی، تشخص و مفهوم مکانی پیدا می کند؛ و تمدن اسالمی 

و پیشرفت انقالب هم درگرو حضور همین اجتماعات مردمی مؤمنانه است.
بنابراین، گام اول و شـــاید مهم ترین گام، در مسیر تحقق آرمان های انقالب و 
برپایی تمدن اســـالمی، حضور پرتعداد، با شور و شعور مردم در مسجد است. 
جذب مردم به مسجد از راه های مختلف، زمینه ساز تحقق چنین هدفی است؛ 
و یکی از این راه ها، زیباســـازی و ایجاد تناســـب بین مأموریت های مسجد و 

ساختمان و بنای آن است.
در همین راستا، می توان با نگاهی به بیانات راهبردی رهبر معظم انقالب، سند 
چشم انداز بیست ساله و سند راهبردی مساجد، درزمینه معماری و زیباسازی 
مساجد، اصولی را به دست آورد که در ارتقاء نقش مسجد و ایفای صحیح این 

نقش ها، از آن ها استفاده کرد.
در این فصل بابیان اصول، ارائه راهبردها و مالك ها به منظور تشخیص مسیر 
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صحیح معماری و آراستگی مساجد متناسب بافرهنگ اسالمیـ  ایرانی سعی 
می کنیم چارچوب های فکری و عملی در این حوزه را از منظر کارشناســـان 

بررسی کنیم.1

اصول انسانی )محتوایی( معماری مساجد. 1
مساجد برای رشـــد معنوی و روحی انسان ها و ارتقاء اندیشه نگرش الهی آنان 
ساخته شـــده و می شـــوند؛ بنابراین مهم ترین اصلی که در معماری آن باید 
موردتوجه قرار گیرد، اصل برخورداری از بیشـــترین میزان بهره مندی آنان از 

مسجد است. در این رابطه سه راهبرد مهم و اساسی وجود دارد:

الف( حفظ هویت تاریخیـ  معنوی و هویت بخشی اسالمیـ  ایرانی •
با  توجه  به اهمیت معماري مساجد و به ویژه جایگاه مسجد در تمدن اسالمي، 
نیازمند طراحي الگوي ایرانيـ  اسالمي بـراي  مـساجد  هـستیم. مساجدي که 
هویت و ارزش هاي انقالبي و اسالمي در کالبد و محتواي آن ها جـلوه گر  باشد. 
مهم ترین رکن این راهبرد، پایبندی به هنر متعهدانه اســـت. هنرمند متعهد 
چون هم به فرم و قالب و هم به مضمون و محتوا پایبند اســـت، می تواند ضمن 
رعایت هویت تاریخی و معنوی مسجد، با الهام از ارزش های انقالبی و اسالمی، 
همانند علم و دانش، ایثار، شـــجاعت و...، اصالت و هویت مسجد را متناسب با 

حرکت جامعه اسالمی و در مسیر تمدن اسالمی، همراه کند.
ازجمله لوازم این تالش، بازشناســـي نیازهاي مادي  و معنوي  مخاطب امروز، 

1. . ساختار و شاکله اصلی این اصول و راهبردها از پژوهش »راهبردهای معماری مساجد در تراز انقالب اسالمی« نوشته، 
مهدیه محمدی جمال و مهدی حمزه نژاد، اقتباس شده است؛ خواننده محترم توجه داشته باشند که ممکن است برخی 
از اصول، راهبردها یا مالك ها، ناظر به مرحله ساخت مسجد بوده و در بخش زیباسازی مسجد کارایی نداشته باشد، لکن 
شما می توانید با درنظرگرفتن این موارد، در هر بخش به میزانی که می توانید نسبت به آراستن و پیراستن مسجد اهتمام 

و توجه داشته باشید.
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شناخت کامل محیط با  تمام  ویژگــــي هاي  اقـلیمي  و محیطي آن، آشنایی با 
فن ها و فناوري هاي روز و بهره گیري از اصول معماري سنتي است.

البته اساســـی ترین رکن این بخش، برخورداری از ابداع و نوآوري اســـت. 
زمینه های ابداع و نوآوری را هم می توان از طریق به کارگیری مفاهیم جدید به 
وجود آورد و هم می توان از طریق بازآفرینی و روزآمدسازی مفاهیم اصیل، به 

آن دست یافت.

ب( برخورداری از معنا •
معماري محسوس ترین نماد زندگي است؛ و اگر معماري  مــــضمون  داشـته 
باشد، همه فضاي مادي زندگي  انسان نیز داراي  معنویت  می شود. معنا داشتن 
معماری به خصوص براي مساجد کـه ضـمن بـرآوردن  نیازهاي  مسلمانان، 
بیان کننده اعتقادات، باورهاي هر  عصر و معرف ساخت اجتماعي ، اقـتصادي ، 
فـرهنگي، سـیاسي و فني مردمان آن  است ؛ اهمیت بیشتری دارد. ما می توانیم 
به واســـطه بهره مندی از پشـــتوانه فکرِی عمیِق دینی و بهره گیری از اصول 
اسالمی و انقالبی مثل انتظار و عاشورا، در گوشه گوشه مسجد، آثار هنری بدیع 

و ممتازی را با هزینه های اندکی به وجود بیاوریم.

ج( توجه به روح و روان اهالی مسجد •
یکی از مهم ترین کارکردهای مسجد، از ابتدای تأسیس اولین مسجد تاکنون، 
تأمین آرامش روحي و امنیت معنوی در شهر اسالمي، بوده است. این آرامش 
که متأثر از محیط مـعنوي مــــسجد است. نیازمند تحقق هم زمان دو شرط 
است؛ یکی پرداختن به  ظواهر و زیبایی مســـجد و دیگری که درواقع ادامه و 
ضمیمه شرط اول اســـت؛ توجه به تناسب این ظواهر و زیبایی ها باروح و روان 
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مخاطبان است. اگر مسجد بـتواند در نـیل  به هدف  متعالی خود، با رعایت این 
تناسب بنا شود، آرامش روحــــي مـخاطبانش به مـیزان قابل توجهی تأمین 

خواهد شد.
ایجاد آرامش و رفع اضطراب با اســـتفاده از نورهای مناسب و آرامش دهنده، 
اســـتفاده از عنصر آب که برخوردار از ویژگی هـــای منحصربه فردی مثل 
روح نوازی و نشاط بخشی اســـت، ایجاد امنیت به وسیله حریم های صوتی و 
فیزیکی و تقویت حس تعلق به مکان در ذهن اهالی مسجد به وسیله خلق آثاری 
که تحریک کننده فطرت پاك و سرشـــت الهی آن ها است، در کنار بسیاری از 
امور دیگر که می تواند برآمده از ذهن و اندیشه افراد خالق و خوش فکر باشد، 

تأمین کننده آرامش روحی و روانی مؤمنان مسجدی است.

اصول شکلی معماری مساجد. 2
ظاهر و نمای کلی هر چیزی یا هر مکانی، اولین چیزی اســـت که چشمان هر 
ببیننده ای را به خود متوجه می کند. هرچه آن مکان یا شئ،  مطابقت بیشتری 
با اصول و قواعد ساخت و سازندگی داشته باشد، چشم نوازی و تأثیر بیشتری بر 

روح و جان مخاطب دارد.
مسجد هم از این قاعده مستثنا نیست. مسجد مکانی است که شرافت و اهمیت 
آن بیش از مکان های دیگر اســـت، پس شـــکل و ظاهر آن نیز باید متناسب 
باشرافتش باشـــد. باید تالش کنیم تا این تناسب هرچه بیشتر میان مسجد و 

ظاهر آن برقرار شود.
به همین منظور چهار راهبرد مهم پیشنهاد می شود:
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الف( پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهری •
پرداخــــتن به آرایه هاي معنوي و ظاهري مســـجد، وظیفه همگان است و 
هرکسی به اندازه  تـوان  و هــــمت خود باید در آن سهیم گردد1. مسجد باید 
نـظیف ترین و زیبـاترین ساختمان  هر  منطقه  باشد تا بـه مـحیطي شـاداب، 
بـا طـراوت، جذاب و دلکش مـبدل شـود. مهم ترین عنصِر آراستن معنوی و 
ظاهری مسجد، توجه به زیبایی در آن است. البته زیبایي جاذب مسجد، باید 

در عین سادگي آن باشد.
آرایه پردازي در  مساجد  داراي حدودي اســـت. از بیانات و سخنان بزرگان به 
دست می آید، در آرایه پردازي هاي مســـاجد، عالوه بر استفاده از هندسه و 
تناسبات زیباشناختي، محتواي آن ها نیز بایستي دربــــرگیرنده  تــــعالیم  
اسـالمي باشد و با رعایت اصل سادگي و هماهنگي در عناصر و اجزاء، از تزئینات 

نابجا  و تجمل گرایی  پرهیز  شود.
اموری مثل سازمان دهي فضاهاي داخـلی و خـارجی بـناي  مسجد، بـهره گیري 
مناسب از هــــندسه  ساده )شکل هاي  مربع و مستطیل براي خوانایي بیشتر 
فضاها(، بهره گیري از تناسبات زیباشناختي در هندسه پالن و نماهاي  اصلي ، 
استفاده از رنگ، نور و طبیعت در حدود  شرعي  مـسجد  و محوطه اطراف آن، 

می تواند در تحقق و ایجاد حس زیباشناختی و لطافت در مخاطب مؤثر باشد.

ب( گسترش و آشکارسازی نمادها و نشانه های اسالمی •
»اسالم می توانست به مردم بـگوید بــــروید در زمین صافي بایستید و نماز 
بخوانید و عبادت  کنید ؛ درصورتی که به عمارت مســـجد دستور داده است؛         

1. . پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 18 مهرماه 1389
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»إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد اهلّل َمْن آَمَن بِاهلّل...«1. آباد کردن مسجد مالك است و تجسم 
و تجسد خـارجي این کار موردنظر اسالم است؛ چون تأثیر بـسزایي  دارد ..«2 
بنابراین نشانه ها و نمادهای اســـالمی در مسجد به عنوان مقدس ترین مکان 
عبادی مسلمانان که روزانه حداقل سه بار محل مراجعه مؤمنین است و در قالب 
کلی محل اجتماع و گردهمایی های عبادی و معنوی آنان است، باید واضح و 
آشکار باشد. مثل خود مسجد که به عنوان نماد عبادت و پرستش خدا، واضح و 

آشکار است.
مهم ترین نکته در این بخش، اهتمام و توجه به آن، در زیباسازی مسجد است؛ 
چراکه گاه با اندك هزینه و یا بدون هزینه،  می توانیم یک نماد یا نشانه اسالمی 
را در مسجد واضح و آشکارســـازیم؛ مثل آنکه مکان خاصی را برای قرار دادن 
قرآن ها در مسجد در نظر بگیریم. قرآن به عنوان کتاب، مهم ترین نماد مکتوب 

مسلمانان است.

ج( شاخص بودن معماری مسجد •
ساختمان مسجد باید در همه بخش ها، از تـعیین  مـوقعیت  و زمین موردنیاز 
برای ســـاخت در مناســـب ترین مکان ها  تا انتخاب باکیفیت ترین مصالح و 
خلق زیباترین اثرها در مســـجد، ممتاز و شاخص باشد. شاخص بودن مسجد 
درگذشته و شـــاخص بودن و ماندن آن در حال و آینده، نیاز ابتکار، خالقیت و 
نوآوري و استفاده از تجارب ارزشمند دیگران دارد. با توجه به اهمیت این مطلب 
به نظر می رسد حدود ابتکار در بنای یک مسجد تااندازه ای است کــــه ذهن 
انسان در محیطی که یک مسجد وجود دارد، بـنایي به جز  مـسجد  به ذهنش 

1. . توبه، 18.
2. . بیانات رهبر انقالب در مراسم بیعت مسئوالن احداث مرقد امام خمینی رحمه اهلل علیه 28 تیرماه 1368
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متبادر نشود. البته بدیهی است که این نکته منافاتی با پرهیز از تجمل و اسراف 
در ساخت و زیباسازی مسجد ندارد.

شاخص بودن معماری یک مسجد را در یک منطقه می توان با مکان یابی مناسب 
و توجه به خیابان ها و ورودی های اصلی و فرعی آن، رعایت نظم ارتفاعی مسجد 

و محور و مرکز بودن آن در میان سایر بناها رقم زد.

د( عدم الگو گیری و تقلید محض از شرق و غرب •
یکی از اصولی ترین و اساسی ترین شعارهای انقالب اسالمی، شعار »نه شرقی، 
نه غربی،  جمهوری اسالمی« است. این شعار بیش از آنکه یک شعار سیاسی با 
کارکردهای سیاسی باشد، یک شعار فرهنگی با کارکردها و الزامات فرهنگیـ  
اجتماعی است. این شعار که بر پایه قاعده نفی سبیل و برگرفته از آیه شریفه »َو 
ُ لِلْکافِریَن َعلَي الُْمْؤِمنیَن َسبیاًل«1 طراحی شده است، بیان کننده  لَْن یَْجَعَل اهللَّ
یک نگرش و یک نگاه فرهنگیـ  اجتماعی منفی  در بهره مندی از جهت گیری ها 

و خط مشی های کشورهای غیرمسلمان یا کافر، در شرق و غرب عالم است.
این شعار مهم و اساسی را باید در همه عرصه های یک کشور اسالمی، ازجمله 
عرصه هنر و معماری و آن هم در مسجد که به طور ویژه نماد مسلمانان است،  
مدنظر قرارداد. طراحي و ساخت مسجد و تزئینات آن به سبک غربي و بیگانه که  
یادآور  مطلب یا موضوعی غیرمذهبي یا ضّدمذهبی باشد، موجب ترویج  فرهنگ  
بیگانه  خواهد شد و این غیرازآنکه از جهت شرعی اشکال دارد، مهم ترین آسیب 

تقلید محض از شرق و غرب هم به شمار می رود.
البتـــه بهره گیري از تجربیات جهاني و به ویژه جهان اســـالم همراه با  نقد  و 
شناخت کافي، درصورتی که  تعارضي  با اصول  اسالمي  و ایراني  نداشته باشد، 

1. . سوره نساء، آیه 141
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قابل بررسی است.
آشنایی با سبک ها و مدل های معماری اسالمی و غربی برای تمایز قرار دادن 
میان آن ها و بهره گیری از ســـبک ها و تزئینات اسالمی، راه حل های مناسبی 

برای پیشگیری از این خطر فرهنگی است.

اصول سازه ای معماری مساجد. 3
یکی از مهم ترین دالیل باقی ماندن مســـاجدی با قدمت های بیش از صد یا 
، استحکام بنا و سازه  دویست ســـال و یا حتی بیش از اینـ  پانصد یا هزارسالهـ 
اصلی آن ها است. مساجد، خانه های چندســـاله یا چند ده ساله نیستند، که 
باگذشت زمان،  بنای آن کهنه و فرسوده شـــده و بافت آن نیاز به یک تغییر و 
بازسازی جدی داشته باشـــد. بلکه مساجد بیانگر هویت و سابقه تاریخی یک 
محله، شهر و یا یک کشور هستند. قدمت آن ها، قدمت فرهنگ، هنر، معماری، 
ارزش های اخالقی و بسیاری دیگر از تعالیم دینی است. مساجد چون بر مبنای 
معماری اسالمی بناشده و مؤمنان زیادی در زمان های مختلف در آن به عبادت 
و راز و نیاز باخدای خود مشغول هستند، همواره دارای قداست،  پاکی و احترام 
ویژه هستند. هرچه عمر و قدمت یک مسجد بیشتر باشد، جایگاه و اعتبار آن 
در پیشـــگاه خداوند متعال و نزد مردم بیشتر خواهد بود. از همین رو است که 
یکی از مهم ترین اصول معماری در بنای مسجد،  اصل استحکام و ایمن بودن 

ساختمان و بنای آن است. این اصل دارای دو راهبرد مهم است:

الف( رعایت معیارهاي پیشرفته ساخت وساز •
ب( مـقاوم سازي  و ایمن سازي •

این دو راهبرد مهم، تکمیل کننده معماری ظاهری و زیبایی داخلی مســـجد 
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است. توجه به ایمـني و اسـتحکام مسجد، با استفاده از علم و فّناوری پیشرفته 
و بومي، اهتمام به اجرای معیارها و استانداردهاي الزم و رعایت  مـشخصات  و 
اصول  فني  در  طراحي ، ســـاخت و نگهداري مساجد و مقاوم سازي ساختمان 
آن در برابر حوادث طبیعي از قبیل آتش سوزي، زلزله و نظایر آن ها و تــــعمیر 
و تــــجهیز مناسب مساجد، مهم ترین اقدامات الزم برای ساختن مسجدی 

مستحکم با عمری طوالنی است.

اصل توجه به کاربری مسجد. 4
ازجمله اقتضائات عقلی و عرفی در ســـاخت و تجهیز هر بِنایی، درنظرگرفتن 
کاربری یا کاربری های مختلف آن بنا است. این اصل عقالیی و بدیهی، در مورد 
سازه و بنای مســـجد هم باید موردتوجه قرار گیرد. راهبرد کلیدی و مهم این 
اصل، توجه به نیازهای مؤمنین و جامعه اسالمی است. توجه به این راهبرد مهم 
و نیازهای آن در معماری مساجد،  فضای مناسبی را برای حضور هرچه پرشورتر 

مردم و به ویژه جوانان، فراهم می آورد. این نیازهای چهارگانه عبارت اند از:

الف(  ایجـاد اشتیاق نسبت به مسجد و عبادت در آن:  •
این شوق و عالقه نسبت به عبادت،  الزمـه مـاندگاري و حیات مسجد، جامعه 

اسالمي و حتي جامعه جهاني اسالمي است.

ب( جذب نوجوانان و جوانان، به مسجد:  •
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از فرماندهان بسیج می فرمایند: 
»برای مسجد، جاذبه درست کنید تا بچه ها، جوانان و زن و مرد محله، مجذوب 
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مسجدی شوند که شما در آن هستید و بیایند. مسجد، پایگاه بسیار مهمی است.«1
ج( حضور بانوان در فضای مسجد و شرکت در برنامه های مختلف:  •

در عصر انقالب اسالمی که تفسیری متعالی و متناسب باشخصیت زن از سوی 
حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه و رهبر انقالب ارائه شده و بستر حضور زنان 
در جامعه به شکل مناسب و اسالمی فراهم شده است، حضور آنان در مسجد، 

نیازمند تخصیص امکانات مناسب برای حضور ایشان در مساجد است.

د( توجه به کاربری های غیرعبادی مسجد:  •
مساجد از ابتدای تأسیس تاکنون، مهم ترین  مــــرکز اجـتماعي، سیاسي، 
فرهنگي و آموزشي جامعه اسالمي بوده اند. مقام معظم رهبري  مي فرمایند : 
»مسجد  فقط براي نماز نیست؛ در مــــسجد انـواع عبادات هست. ازجمله آن 
عبادات، تفّکر است... بنابراین مسجد ،   هم مدرسه است، هـم دانـشگاه، هم مرکز 
تفّکر و تأمل، هم مرکز تــــصفیه روح، هم مرکز  خلوص  و مرکز اتّصال بنده به 
خداست2«. ایشان در بیان دیگری می فرمایند: »مـسجد...، خلوت انس باخدا 
و جلوت  حشر با مردم، کانون ذکر و معراج معنوي و عرصه عـلم و جـهاد و تدبیر 
دنیوي؛ جایگاه  عبادت و پایگـاه سـیاست است3« ؛ بنابراین، بـایستي در جـهت 
رشد و تعالي انسان، به کاربري هاي دیگــــر مـسجد توجه کرد. کاربری های 
مثل کتابخانه،  پایگاه های بسیج، اختصاص مکان برای برگزاری کالس های 

آموزشی و موارد دیگر.
برخی از کارهایی را که می توان با در نظر گرفتن این نیازها در معماری مسجد 

مدنظر قرارداد عبارت اند از:

1. . دیدار با جمعی از فرماندهان بسیج، 27 آبان ماه 1371
2. . بیانات در دیدار مردم قم، 19 دی ماه 1375

3. . پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به نوزدهمین اجالس سراسری نماز، 18 مهرماه 1389
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در نظر گرفتن ریز فضاهاي موردنیاز ازجمله شبستان و وضوخانه و... . 1
متناسب با تعداد نمازگزاران.

ایجاد کـاربري هاي  دیگـري هـمچون کتابخانه و فضاهاي آموزشي . 2
و...، متناسب با جمعیت محله.

باز بودن 24 ساعته در مسجد، برای مساجدی که این امکان رادارند.. 3

عدم وجود کاربري هاي مزاحم یا نـامناسب با شأن مسجد؛ مثل مشاغل . 4
پرسروصدا یا خارج از شأن مسجد.

توجه به رعایت پاکیزگي و بهداشت در تمام فضاهای داخلی و بیرونی . 5
مسجد.

در نــــظر گرفتن فضاهایي با کاربري هاي عـلمي، ورزشـي  و... بـراي  . 6
جوانان و بانوان.

در نظر گرفتن فضایي  امن  و شاد براي کودکانی که به همراه پدر یا مادر . 7
به مسجد می آیند.

در نظر گرفتن فضاي مناســـب  براي  اقامه نماز بانوان و فعالیت هاي . 8
جـانبي آنان.

دو نکته مهم ●

در هر مرحله از مراحل ساخت یا زیباسازی مسجد که با توجه به یکی . 1
یا مجموعه ای از این اصول انجام می شـــود، نباید نسبت به رعایت احکام و 
حدود شرعی مربوط به مسجد غفلت شود. مثاًل توجه و رعایت سادگي ، عدم  
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وجود نقاشي و عکس در محیط مسجد، یا قرار داشتن محل ورود و خروج  در  
جهت مقابل قبله و ساختن محرابي  ساده  و کم عمق  در جهت قـبله .

در همین راستا می توانید از کتاب توضیح المسائل حضرت امام خمینی 
رحمه اهلل علیه و یا اســـتفتائات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت 

آیت اهلل العظمی امام خامنه ای مدظله العالی،  استفاده نمایید.

اهتمام به سالمت و حفظ محیط زیست در دوران کنونی ما امر بسیار . 2
مهم و اجتناب ناپذیری است. لذا طـراحي مساجد و همچنین نوع  عملکرد  
آن ها باید به گونه ای باشد که الگوي مناســـبي در جهت حفظ و ارتقاي 

پایداري محیط بشمار آید .
به عنوان نمونه،  استفاده بهینه در مصرف آب، انتخاب وسایل و لوازمی 
که آسیب کمتری به محیط زیست وارد می کنند و بسیاری از اقدامات 
کوچک و بزرگی که در راستای سالمت و حفظ محیط زیست می توان 

انجام داد،  باید به عنوان یک قانون کلی در نظر گرفته شود.
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نتیجه گیری «

مسجد؛ بنایی که بیش از 1400 سال از ساخت اولین نمونه آن می گذرد. ظاهر 
آن، مکانی برای اجتماع و برپایی فرایض دینی مسلمانان و باطنش، خلوتگاهی 
آرام و نشاط آفرین برای گفتگو و نجوا با خالق هستی و پروردگار جهانیان است. 
هر انسانی که قدم به سمت مسجد برمی دارد، از همان اولین قدم در پرتو رحمت 

واسعه الهی است. او به سمت خانه معبودش گام برمی دارد.
خداوند در هر وعده دیداری که با اذان، بنده اش را فرامی خواند، منتظر شنیدن 
صدای گام های او به سمت مسجد اســـت. منتظر دیدن چهره پر از نورانیت 
اوست. چهره ای که گاه خســـته، گاه غمگین، گاه خوشحال، گاه مضطرب و 
پریشان و گاهی پرامید و مهربان اســـت. او منتظر است تا به بهترین شکل از 
بنده اش پذیرایی کند. عجب میهمانی برپا می شود؛ میزبان خداوند، مهمان، 

بنده او و مهمانخانه هم مسجد.
خداوند که خودش کامل است و هیچ نقصی ندارد.

بنده هم که آمده در مهمانی معبودش نقص ها و کمبودهای خودش را جبران 
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کند. فقط می ماند مهمانخانه که باید در شأن میزبان باشد.
مسجد، خانه خداست. خانه خدا، باید رنگ و بوی خدا را داشته باشد. هم خدایی 
ساخته شـــود، هم خدایی آراسته و تزئین شود و هم خدایی مورد بهره برداری 
قرار گیرد؛ مانند مسجدی که پیامبر در مدینه ساخت. مسجدی که همه 
مســـلمانان آن روز به اندازه توان و همتشان در ساخت آن مشارکت داشتند. 
با استفاده از ســـاده ترین و زیباترین مصالح آن را بنا کردند؛ و برای بهترین و 
مهم ترین کارهای خدایی درزمینه های عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی از آن استفاده کردند.
مســـجدی که قرار باشد در آن دستورات خدا بیان شـــود، در ابتدا باید طبق 
دستورات خداوند بنا شود. نمی شـــود با طرح و نقشه های بی معنا یا وسایل 
گران قیمت و پرهزینه آن را بســـازیم و در آن از عظمـــت و بزرگی خداوند و 
هدفمندی و معنادار بودن خلقت سخن بگوییم. یا از اخالق فرعونی و قارونی، 

برائت بجوییم. ظاهر و باطن باید یک جور باشد.
مسجد باید آباد باشد. ظاهری زیبا و چشـــم نواز داشته باشد. مردم رغبت به 
حضور در آن داشته باشند. دوست داشتنی و محل مراجعه باشد؛ اما این موارد 
صرفاً با ظواهر گران قیمت به دست نمی آید. گاهی اوقات یک نمای ساده آجری 
تمیز همراه با یک نور زیبا در ورودی مسجد، بسیار جذاب تر و معنوی تر از یک 
نمای سنگ گران قیمت است. سنگفرش ها یا کف پوش های زیبا مسیر حرکت 
نمازگزاران را سهل تر می کند ولی در بسیاری از مواقع همان ورودی های ساده و 
بی آالیشی که در مساجد قدیمی و پر از نورانیت شهرمان وجود دارد با مختصر 
رسیدگی و نظافت مستمر، می تواند جایگزین بسیاری از تزئینات بی فایده و 

گران قیمت شود.
خدایی که تمام هستی و آفرینش از آن اوست،  دوست دارد بندگانش با دیدن 



46

خانه اش به یاد ســـادگی و عظمت او بیفتند. نمونه اش را در بنای خانه کعبه به 
ما نشان داده است. خانه ای ســـنگی و باعظمت. خانه ای با سنگ های بزرگ و 
ساده، قبله گاه مسلمین است. آیا خدا نمی توانست مکان یا ساختمان دیگری را 
نشانگر قبله برای مسلمین قرار دهد؟ قطعاً می توانست ولی معنویت، سادگی و 
عظمت کعبه را هیچ بنای گران قیمتی نمی تواند داشته باشد. پس مسجد هم 

که نشانگر خانه خداست باید همین ویژگی ها را داشته باشد.
خداوند از همین خانه ساده و معنوی اش در مدینه، اسالم را در سراسر جهان 
گسترش داد؛ و امروز هم قرار اســـت از همین خانه های ساده و معنوی او در 
شـــهرها، محله ها و کوچه های ما، بار دیگر اسالم به دوران قدرت و عزت خود 
بازگردد. آنچه مســـجد را برای آن روز بزرگ و آینده درخشان آماده می کند، 
حضور بیشتر و پررنگ تر مؤمنان و بندگان خدا در آن است. مسجد شهر و محله 
ما باید بتواند برای هر انسان مسلمانی برنامه داشته باشد. باید در نگاه مسلمانان 
جلوه گاه دین و آرام بخش روزهای پرتالطم زندگی باشـــد. مسجد باید یادآور 
خدا و بندگان صالح او باشد؛ و این امر ممکن است به شرط آنکه متولیان مسجد 

زیبایی و معنویت خدا را در قالب سادگی و ظرافت به بندگان او معرفی کنند.
این کتاب و نکاتی که در دو فصل بخش دوم برای زیباســـازی مسجد، به طور 
مفصل خدمت شما خواننده محترم تقدیم می شود، گام کوچکی است برای 

حرکت به سمت ایجاد یک مسجد اسالمی و انقالبی.
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بخش دوم:  پیشنهاد های اجرایی
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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
برنوشته هایی که توســـط مغازه ها یا همسایه 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 فرشـــینه بـــر روی این مدل از پله ها  •
استفاده می کنید، فرش یا فرشینه متصل به پله باشند و امکان جابجایی 

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

این نوع از پله ها و همچنین فرش یا فرشینه 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 برنوشته 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 
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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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برنوشـــته، پارچه و یا قرار دادن بلندگو و مواردی شـــبیه 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.
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از طیف های زیاد و متنوع موزاییک ها هم می توانید در کف پوشی حیاط . 4
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.
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تمیز کردن و نظافت دیوارهای سنگی، آجری و یا کاشی کاری شده باید . 6
به صورت مستمر و مثاًل در دوره های سه ماهه، انجام شود.

جمع آوری میخ ها، پیچ ها، خرده چســـب ها و هرگونه پارچه نوشته، . 7
برنوشته و 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، برنوشته یا پرچم بر . 10
روی 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
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را درون داکت های مخصوص قرار دهید.

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 
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پیش از آن باید اقدامات فنی و عمرانی مسجد به پایان رسیده باشد.

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 
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مورد آن موردتوجه قرار دهید:

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. •

1. . البته این امر در اولویت نیست و باید با توجه به بودجه مسجد و اولویت های دیگر نسبت به ایجاد آن اقدام کرد.



75 بخش دوم:  پیشنهاد های اجرایی/ فصل اول: فضای بیرونی مسجد

با یک رنگ مناسب و متناسب با محیط رنگ شود. پوسیدگی ها یا  •
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 

1. . توضیحات مربوط به پله در بخش ورودی مسجد بیان شد.
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می شود. ضمن آنکه نمازگزاران می توانند چنانچه تمایل داشته باشند، پاهای 
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 فرشینه،  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.
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اما اگر سرویس بهداشتی مسجد دارای کاشی و سرامیک است برای زیبایی و 
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 

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

gun . .3
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که عمق این سوراخ ها نباید زیاد باشد1.
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

1. . عمق دو سانت کافی است.
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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.

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 
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توجه کنید:

نظافت و پاك سازی بدنه و پره های هواکش و فن از آلودگی.. 1

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.
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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.

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.

1. . مثل شلنگ های داخل اتاقک ها و نگه دارنده آن ها
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از پوشاندن سوراخ شلنگ ها با پالستیک، چسب، نوارتفلون یا پارچه . 7
به شدت پرهیز کنید.

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 سرویس باید مجهز به فالش تانک باشد. آب شویه ها ابزار خوبی . 14
برای نظافت کاسه های توالت هستند. اگر اتاقک های سرویس بهداشتی 
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آب شویه دارد یا قصد خرید آب شویه دارید به نکات زیر توجه داشته باشید:
لوله های آب شویه و بست آن ها باید محکم باشند. •
شناور آب شویه باید تنظیم باشد و به صورت دوره ای موردبررسی  •

قرار گیرد.
می توانید یک تکه سنگ یا آجر را در کف مخزن آب شویه قرار دهید  •

تا به میزان کمتری آب مصرف شود.
شیر ورودی آب آب شویه هم باید به صورت دوره ای مورد بازبینی  •

قرار بگیرد تا نشتی و خرابی نداشته باشد.
برای استفاده آسان تر و همچنین عمر بیشتر دستگیره آب شویه،  •

می توانید از یک آویز مناسب برای دسته آن استفاده کنید.
نظافت و تمیزی داخل و بیرون آب شویه 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 
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واحد تهیه کنید.

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 
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چنین مشکلی می توانید از نایلون های بی رنگ و به اندازه سطل استفاده کنید.

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

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.

افشانه 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.
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از نصب دعای توصیه شده هنگام وضو بر روی آینه و غیره پرهیز کنید؛ . 3
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 افشانه های همرنگ . 5
در استفاده شود.

از نوشتن هرگونه پیام و توصیه روی در اتاقک ها به شدت بپرهیزید.. 6
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هر نکته ای که باید در سرویس موردتوجه مراجعه کنندگان قرار بگیرد . 7
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 نورافشان 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.
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برای المپ ها می توانید از المپ های ال ای دی  LED   استفاده کنید.. 6

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.

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.
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اگر بر روی دیوارها و سقف داالن، تزئینات مختلف و غیر ضرور وجود . 3
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 
مورداستفاده در آن مثل فرش، فرشینه، 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  •



95 بخش دوم:  پیشنهاد های اجرایی/  فصل دوم: فضای داخلی مسجد

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

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

 هرگونه پارگی و پوسیدگی فرش ها و فرشینه 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 فرشینه 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 فرشینه 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.

سامانه برق مســـجد 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 برنوشته 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 فرشینه 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 پوَشن سیم صورت بپذیرد.

اگر قصد دارید باندها را در چهارگوشـــه مســـجد بگذارید، برای . 11
پوشاندن کابل هایی که مجبورید از زیر فرش و فرشینه 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 
نورافشان اصلی و گنید و ... مورداســـتفاده قرار نگیرد، ضمن نازیبا ساختن 
نمای شبستان بخش زیادی از فضای آن را نیز اشغال 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 فرشینه، 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 فرشینه 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
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باشند باید نسبت به ترمیم یا تعویض آن اقدام شود.

چنانچه براثر اتفاقی مثل ســـوختن سماور یا ریختن چای بر روی . 12
فرشـــینه یا فرش، بوی نامطبوعی ایجاد شد، 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 حائل تنها انتخاب برای جداسازی این دو قسمت نیستند؛ . 1
ازجمله انتخاب های جایگزین دیوارك های ســـنتی متحرك است. این 
دیوارك 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. دیوارك ها سنتی متحرك برخالف پرده های 
برزنتی نیازمند لوله سرتاسری نیستند و وجود طرح های گنبدی در قسمت 
باالی آن ها، طراحی فضای مســـجد را زیباتر می سازد. از مزایای دیگر این 
دیوارك ها قابلیت جمع آوری آن ها برای برگزاری مراســـمات 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 مســـجد از دیوارك استفاده می کنید، نسبت به ارتفاع آن از . 12
سطح زمین، نبود شکستگی در سطح و بخش های مختلف آن توجه داشته 

باشید.

از دیوارك 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 فرشینه
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 بافرشینه بپوشانید. در 

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

توجه به نکات زیر در امر زیباسازی آن مفید است:

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

در هنگام خرید فرشینه، بیش از مقدار نیازـ  از همان جنس فرشینهـ  . 2
خریداری کنید تا در مواقعی که نیاز به تعویض فرشـــینه است از آن مقدار 

اضافه استفاده کنید.

در هنگام خرید فرشـــینه توجه داشته باشید که رنگ فرش و فرشینه . 3
متضاد و البته متناسب باهم باشند.

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

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

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

چنانچه فرشینه های مسجد دارای پارگی یا سوختگی هستند، نسبت . 8
به 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 نورافشان 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:
نورافشان و نورافکن •

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

توجه داشته باشید که تنظیف نورافشان نیازمند مهارت و دقت است و . 2
باید با مواد شوینده مناسب انجام بگیرد؛ بنابراین اگر برای تنظیف نورافشان 
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 نورافشـــان ها بپرهیزید. بهتر است در تمام . 3
مسجد از دو طرح نورافشان بیشتر استفاده نشود.

از هر نورافشان 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 نورافشان ها نمایید. یا در مکان هایی غیر از فضای شبستان، 

استفاده کنید.

المپ نورافشـــان نمی تواند از المپ های مخروطی شکل کم مصرف . 5
باشد چراکه این المپ ها زیبایی تمام ساختار نورافشان 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 نورافشان باید کاماًل مهندسی شده و پنهان باشد، دیده . 6
شدن خرطومی در باالی نورافشان و سیم های رنگی، نما و زیبایی نورافشان 

را از میان می برد.

اگر سقف مسجد بلند است. یک نورافشان کوچک را با میله یا زنجیر در . 7
ارتفاع پایین نصب نکنید. برای سقف های بلند یا از نورافشان استفاده نکنید 
و یا اگر مصر به این کار هستید می بایست از نورافشان بزرگ استفاده کنید.

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

در مناســـبت های مختلف از آویزان کردن آویزها و وسایل تزئینی به . 9
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نورافشان 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.

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

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

در هر مکانی که دســـتگاه 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 فرش و فرشینه 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 دستگاه 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 اســـتفاده از صدابرها، آن ها را جمع کرده و در جای مناسبی قرار . 7
دهید. از رها کردن آن بر روی منبر یا داخل اتاق صوت خودداری کنید.

در برخی از مساجد، پایه صدابَر رومیزی و پایه صدابَر ایستاده به صورت . 8
هم زمان در کنار محراب قرار دارند. پایه صدابَر پس از اســـتفاده 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 صدابَر یقه ای احتیاج داریـــد، پایه صدابرهای اضافی را به محل دیگری 
منتقل کنید. در مورد میز خطابه و میز ســـخنرانی هم همین جمع آوری 

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

است.

رادیاتور •
اگر دستگاه 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 دســـتگاه های گرمایشی می توانید به فصلنامه کرامتـ  ویژه خادمین 
مساجدـ  شماره .... مراجعه کنید. 



137 بخش دوم:  پیشنهاد های اجرایی/  فصل دوم: فضای داخلی مسجد

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 دســـتگاه 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 افشانه 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 پوَشن مناســـب و سالم 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 فرشینه، فوم،  پالستوفومـ  یونولیتـ  یا پارچه استفاده شده . 8
است، توجه کنید که حتماً ســـالم باشند؛ و در صورت پوسیدگی یا پارگی 
فرشینه و پارچه یا شکســـتگی فوم و پالستوفوم، 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 برنوشته و پارچه ادعیه پاره شده نسبت 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 میز خطابه  •
با توجه به برگزاری مراسم های مذهبی و سخنرانی در مساجد، یکی از وسایل 
موردنیاز مسجد منبر و میز خطابه است. به جهت روشن بودن تفاوت منبر و میز 

خطابه، 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 هرگونه فرشـــینه، 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 میز خطابه هم وجود دارد؛ باید فقط . 12
در موقع مناسبت ها از آن استفاده شود و در سایر مواقع در محیط مسجد 

نباشد. )می توانید به انبار منتقل کنید(

زیبایی میز خطابه و تناســـب آن با جایگاه و شأن 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.
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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 سطح سنگ می آیند. پس از تبخیر آب در این سنگ ها، بر روی سنگ 
شوره به جای می ماند. بنابراین، سنگ انتخابی بایستی جذب آب پایینی 
داشته باشد که سنگ های گرانیته و مرمریت ها و انواع سنگ های بلوره ای 
)چینی(، این گونه اند. ولی الیم استون ها، به علت جذب باالی آب، مناسب 
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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، دســـتگاه 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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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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فرشینه «

انتخاب یک فرشـــینه تیره برای مســـجد، فضای را کوچک تر جلوه می دهد 
درحالی که یک فرشینه 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 شما به اندازه پوشاندن تمام سطح مسجد نباشد و فرش های 
مسجد طرح دار و شلوغ باشند، رنگ فرشینه 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 شـــود و اجزا فضای داخلی جذابیت خود را از 

دست می دهند. رنگ های خنثی برای اکثر فضاها مناسب هستند.
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پیوست 8 •
با توجه به اهمیت حفظ و پاسداشـــت فرهنگ و ادب پارســـی، در این کتاب 
از واژه های فارسی استفاده شـــده است. به همین جهت اصل و معادل فارسی 

برخی واژه ها که در متن کتاب به کاررفته است، به پیوست تقدیم می گردد.
اسپری: افشانه •
بنر: برنوشته •
پارتیشن: دیوارك •
پروژکتور: نورافکن •
تریبون: میز خطابه •
تیراژ: شمار •
سیستم: دستگاه/ سامانه •
فالش تانک: آب شویه •
کابین: اتاقک •
کاور: پوَشن •
کریستال: بلوره •
لوستر: نورافشان •
موکت: فرشینه •
میکروفون: صدابَر •
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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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