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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، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار 

ً دیده شود. شهرک طرایح  طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود  میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما

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 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان  پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این 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، 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه  تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

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 

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 میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال  باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این 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  اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

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. 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، 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد 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  شرعا

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 

ً 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.  اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

)تربیت عامل مسجد 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 ساخنت مسجد شود، واقعا

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 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 کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز  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

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 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین  گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

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 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها  منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را  بودند از مساجد شروع 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

با مساجد و با دین و امیاِن 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 

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 معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت  حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

ً اگر  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 نیست، اواّل

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 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 

www.masjed.ir

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

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

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

1359/4/20 -)( امام خمیین
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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 سالها، فعالیت های شـــایان توجهی در بسیاری از نهادها و سازمان 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 )ره( که پیروزی ما 
برای اداره مسجد است، بر آن شدیم، داشته های خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد 

59/4/20 :  .1
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که به تعبیر مقام معظم رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در 
امر مساجد1« محسوب می شود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای و عملیاتی تجمیع 
و تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دست 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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الگوبرداری برای مساجد   
) کالبد مطلوب (
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مقدمه :  «
  بنای مساجد خدا بدست کسانی است که بخدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز 
را بر پا میدارند. این مکان مقدس که تجلی گاه وحدت مســـلمین است باید از 
نظر معماری بر اصولی استوار باشد تا هر فردی که وارد این مکان می شود تحت 

تأثیر فضای معنوی آن قرار گیرد.
   در عصر حاضر بعلت عدم آشنائی بعضی افراد خیر در ساخت مسجد و مراجعه 
به افرادی که ضوابط و معیارهای مسجد ســـازی را نمی دانند مساجد از نماد 
مذهبی برخوردار نبوده و در بعضی از محالت، ساختمان مسجد بعلت نداشتن 
نماد مسجدی از دیگر بناهای اطراف آن متمایز نیست . شاید یکی از مواردیکه 
باعث بوجود آمدن این وضع شده فقدان متولی خاص و یا عدم اشراف متولی بر 
معماری مساجد است . امید است با نگرش عمیق در معماری مساجد و همکاری و 
هماهنگی کلیه مسئولین و دست اندرکاران مسجد بتوان معماری الهام گرفته از 

روح معنوی انسانی را با استفاده از فن آوریهای نوین طراحی کرد. 
 مرکز رسیدگی به امور مساجد که خود را موظف به هدایت افراد خیر و دلسوز در 
زمینه کارهای هنری و معماری اصیل اسالمی، ایرانی می داند بر آن شد تا کالبد 
مطلوب مساجد را منطبق بر معیارهای طراحی تدوین شده بصورت مکتوب به 

دوستداران معماری اصیل مساجد تقدیم نماید.
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1( ورودی های مسجد 

شـــاخص و متمایز بودن ســـر در ورودی اصلی مسجد نسبت به (   111
نماهای اطراف.

در ورودی مســـاجد دو لنگه بوده و عرض آن بین 2 تا 3 متر باشد.(   211
حداقل ارتفاع 2/5 متر و متناســـب با عرض در ارتفاع نیز  افزایش 

می یابد .

به منظور رعایت مســـایل ایمنی،در های خروجی مسجد باید به (   311
سمت بیرون باز شوند.

حداقل ارتفاع سر در ورودی باید 5 متر باشد.(   411

سر در ورودی نسبت به معبر و جدار ه بیرونی حداقل 1/5 متر عقب (   511
نشینی داشته باشد.

مدخل وروردی از کف معبر حداقل 15 سانتیمتر باالتر باشد.(   611

جهت تردد ناتوانان جسمی، حرکتی ایجاد سطح شیبدار ) حداکثر (   711
شیب 7% ( و یا باالبر در ورودی الزامی است. 

جداسازی یا تفکیک ورودی خانم ها و آقایان.(   811

عدم اســـتفاده از درهای چوبی که در معرض عوامل طبیعی قرار (   911
دارند.
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2(  وضوخانه و سرویس بهداشتی 

حداقل عرض وضوخانـــه 3 متر بوده و حداقل طول به نســـبت (  12 1
نمازگزاران متغیر و ارتفاع مفید حداقل 2/5 متر باشد.   

در صورت تجدید بنای وضوخانه و ســـرویس های بهداشتی لوله (  12 2
کشی و کانال های تهویه باید از داخل سقف کاذب عبور کنند ) با 

شرط وجود ارتفاع مناسب (

فضای  وضوخانه و سرویس های بهداشـــتی مجزا و ترجیحاً  در (  12 3
جوار یکدیگر باشند ) دسترسی سرویسها از داخل وضوخانه بال 

اشکال است (

مصالح کف سرویس ها از سنگ و دیوار ه ها از کاشی ) تا زیرسقف ( (  12 4
استفاده شود .

جهت تسهیل در امر وضو گرفتن بهتر است در تراز شبستان یک یا (  12 5
دو شیر تعبیه شود.

در وضوخانه، پاشویه و سکو در نظر گرفته شود .(  12 6

جهت نشستن استفاده کنندگان و کشیدن مسح پا، سکو در نظر (  12 7
گرفته شود.

برای شستشوی دست از مایع دستشویی استفاده شود.(  12 8

اســـتفاده از شـــیر های اهرمی برای صرفه جویی و رعایت موارد (  12 9
بهداشتی ضروری است.
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در وضوخانه و سرویسهای بهداشتی جهت وسایل و البسه از رخت (  12 10
آویز و جای لوازم استفاده شود.

دربهای سرویسهای بهداشتی از سقف 40 سانتیمتر پائین تر و دارای (  12 11
دریچه بابعاد 20×30 سانتیمتر باشد تا در مواقع اضطراری بتوان به 
داخل راه پیدا کرد و از کف نیز حداکثر 10 ســـانتیمتر باالتر باشد. 
دستگیره دربهای سرویس ها به گونه ای باشد که در مواقع  اضطراری 

بتوان از بیرون آنرا باز کرد.

از فالش تانک در ارتفاع مناسب استفاده شود .(  12 12

از تهویه مناسب طبیعی و مکانیکی استفاده شود.(  12 13

تأمین نور مناسب طبیعی و الکتریکی در فضای وضوخانه، راهروها (  12 14
و داخل هریک از سرویسهای بهداشتی ضروری است.

ابعاد مفید داخل ســـرویس ها حداقل 1 در 1/20 متر بوده  و نصب (  12 15
کاسه توالت 90 درجه با جهت قبله اختالف داشته باشد .

شیر شستشو در سمت راست کاسه توالت تعبیه شود .(  12 16

عرض دربهای ســـرویس های بهداشـــتی عمومی حداقل 75 (  12 17
سانتیمتر باشد.

در صورت هم جواری وضوخانه و سرویس های بهداشتی، تراز کف (  12 18
وضوخانه باالتر از کف سرویسهای بهداشتی باشد.

یک چشـــمه ســـرویس بهداشـــتی برای معلولین با رعایت (  12 19
استاندارد های مربوطه احداث گردد . 
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3(  کفشداری 

در نظر گرفتن فضائی مستقل از شبســـتان با رعایت جنبه های (  13 1
بهداشتی و شرعی )از جهت طهارت فضا (.

فضائی سرپوشیده و مجاور شبستان جهت کفشداری.(  13 2

ایجاد اختالف ارتفاع جهت جداسازی فضای بیرونی از کفشداری.(  13 3

استفاده از قفسه های سنگی جهت نظافت و شستشوی بهتر آنها.(  13 4

عدم قراردادن قفسه های کفش در داخل شبستان .(  13 5



23 الگوبرداری برای مساجد

4( شبستان 

محراب باید شاخص و با مصالح بنایی و درجهت دقیق قبله باشد. (  14 1

نازک کاری دیوارها باید ســـاده و از مصالح آجر و گچ بصورت غالب (  14 2
و در ترکیب با کاشی انجام شود و از آینه کاری در داخل شبستان 

پرهیز گردد.

نحوه اتصال ازاره به دیوارها که با ابزار جدا می شود بگونه ای باشد که (  14 3
محل قرار گرفتن مهر نباشد.

بازشوی پنجره ها ترجیحاً کشویی بوده و در صورتی که داخل شبستان (  14 4
باز شود حداقل ارتفاع کف پنجره تا کف شبستان  2 متر باشد. 

مصالح کف شبســـتان از سنگ یا موزائیک و با تعبیه کفشور بدون (  14 5
شیب بندی باشد .

دیوارهای شبستان در هنگام تعمیرات و بازسازی مساجد جهت (  14 6
جلوگیری از اتالف انرژی و تبادل صدا با نظر کارشناسان مربوطه 

عایق بندی شود.

پنجره های شبستان حتماً دو جداره باشد.(  14 7
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5( آبدارخانه 

فضای آبدارخانه باید در بدو ورودی و مرتبط با فضای بیرونی ) جهت (  15 1
حمل و نقـــل مواد مورد نیاز ( و مرتبط با فضای داخلی شبســـتان 

جانمایی شود.

فضای آبدارخانه به هیچ وجه در کنار محراب قرار نگیرد .(  15 2

مساحت آبدارخانه متناسب با مســـاحت فضای شبستان متغیر (  15 3
است.

ارتباط فضای آبدارخانه و شبستان باز نبوده و بوسیله  یک دریچه (  15 4
توزیع تأمین می  شود .

در صورت اســـتفاده از باالبر در آبدارخانه ها حتماً مسایل ایمنی و (  15 5
جلوگیری از سقوط افراد لحاظ گردد.

فضای آبدارخانه و تجهیزات داخل آن قابل شستشو و ضدعفونی (  15 6
کردن باشد.

استفاده از وسایل اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه در آبدارخانه (  15 7
الزامی است.

تعبیه کفشور با شیب بندی مناسب در آبدارخانه الزامی است.(  15 8
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6( روشنایی، صوت و تأسیسات 

روشنایی: عبارت است از مقدار نور مورد نیاز که چشم بتواند بدون (  16 1
خستگی هرگونه خواندن و نوشتن را انجام بدهد.

منابع نوری که در مسجد اســـتفاده می شود با معماری (  11116
مسجد هماهنگی داشته باشند.

نحوه استفاده و اجرای منابع روشنائی بگونه ای باشد که (  21116
باعث خیره گی نمازگزاران نشود.

محل تأمین روشنائی باید در جهات غیر از قبله باشد.(  31116
بین محیط های مختلف مســـجد هماهنگی از جهت (  41116

روشنائی وجود داشته باشد.

صوت : در فضای بسته شبستان میزان فرکانس صوت باید طوری (  16 2
طراحی شود که صدا در تمام قسمتهای شبستان یکنواخت بوده و از 

بکارگیری باند های صوتی جدأ خودداری شود.

تأسیسات : گرمایش و سرمایش در فضای شبستان باید یکنواخت (  16 3
باشد و برای انجام اینکار بهتر است از نظرات افراد متخصص در این 

زمینه استفاده گردد.
در فضاهای موجود ســـاخته شـــده جهت گرمایش، از (  11316

سیستم فن کوئل و سرمایش از کولر آبی استفاده گردد زیرا جمعیت 
مسجد متغییر است. در هر حال باید درجه دمای داخل شبستان 

در هر زمان ثابت باشد و با تغییر جمعیت تنظیم گردد.
حتی المقدور از بکارگیری بخاری چه گازی و چه نفتی (  21316
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در زمینه گرمایش  پرهیز شود در زمینه سرمایش در صورت عدم 
جوابدهی از طریق پنکه های سقفی و ایستاده می توان از کولر آبی با 
رعایت اصول فنی ) ابعاد کانال و خروجی هوا ی خنک در محلهایی 
که باعث ناراحتی افراد نشود ( استفاده کرد  داشتن ترموستات در 
فضای شبستان الزامی است تا بتوان کنترل درجه حرارت را انجام 

داد.
در مورد سیستم آب گرم و جلوگیری از اتالف آن بهتر است (  31316

از آبگرمکن های دیواری ) پکیج ( در فضائی که با هوای آزاد ارتباط 
دارد اســـتفاده کرد و برای مصرف بهینه از آب گرم مصرفی باید آب 
گرم و سرد قبل از مصرف مخلوط شده و از پرت آب جلوگیری و برای 

مصرف با درجه حرارتی که تنظیم شده مورد بهره برداری قرار گیرد.
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7( راه پله ها و آسانسور 

راه پله ها باید کاماًل مشـــخص و عرض هر بازوی پله 140 سانتیمتر و (  17 1
ارتفاع آن حداکثر 17 سانتیمتر باشـــد و بر اساس ضوابط و در صورت وجود 
آسانسور بین فضای پله و آسانسور در تعبیه شود . رعایت موارد فوق بخصوص 

برای دسترسی به نیم طبقه بانوان ضروری و الزم االجرا است.

تأمین حداقل نور طبیعی برای راه پله ها ضروری است.(  17 2

برای سهولت در تردد افراد در راه پله ها حتماً نرده و دستگیره تعبیه شود (  17 3
تا در موارد اضطراری و تاریکی از آن استفاده گردد . 

جهت دسترسی به بام حتماً پله ها تا پشت بام ادامه پیدا کند.(  17 4

طبق ضوابط و مقررات حدأقل ابعاد چاله آسانسور 200x160 سانتیمتر باشد . (  17 5

فضای جلوی آسانسور 200x200 سانتیمتر باشد .(  17 6

محل آسانسور نزدیک راه پله و کفش کن باشد . (  17 7
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8( نوع مصالح مصرفی مطلوب در مساجد 

کلیه مصالح مصرفی در مساجد باید استاندارد باشد.(  18 1

در نما از آجر به عنوان مصالح غالب و در ترکیب با کاشی و سنگ استفاده (  18 2
شود.

از ازاره سنگی حداقل به ارتفاع 110 سانتی متر استفاده شود.(  18 3

9( پشت بام 

 دسترسی سهل و ایمن به پشت بام الزامی است .(  19 1

رســـیدگی و بازدید دائمی از پشـــت بام جهت بررسی ایزوالسیون ، (  19 2
کفشورها و آبروها ضروری است.

پیش بینی نور مصنوعی در پشت بام برای شب الزامی است.(  19 3

اجتناب از قراردادن وســـایل غیر ضروری در کلیه سطوح پشت بام و (  19 4
فضای جانبی مسجد الزامی است. 

پاکیزه نگهداشتن دائمی نورگیرهای موجود در پشت بام الزامی است.(  19 5



29 الگوبرداری برای مساجد

10( آشپزخانه 

مساحت آشپزخانه متناسب با نیاز مسجد و ارتفاع آن حداقل 3/5 متر (  110 1
باشد.

آشپزخانه باید دارای نور طبیعی و تهویه کافی باشد.(  110 2

فضای آشپزخانه و کلیه تجهیزات داخل آن باید قابل شستشو و ضد (  110 3
عفونی کردن باشد.

تعبیه کف شور با شیب بندی مناسب الزامی است.(  110 4

 تأمین وسایل اطفاء حریق طبق ضوابط سازمان آتش نشانی الزامی است.(  110 5

  مصالح بکارگیری در آشـــپزخانه کف از سنگ و دیوارها تا زیر سقف (  110 6
کاشی سرامیک باشد.

11( فضاهای تجاری  

نمای بدنه تجاری های اطراف مســـاجد باید هماهنگ با نمای سر در (  111 1
ورودی مسجد باشد .

تابلوی سردر اماکن تجاری  باید از مصالح هماهنگ و متناسب با نمای (  111 2
مسجد و ترجیحاً از آجر و کاشی باشد.

مشاغل تجاری مســـجد باید متناسب با شأن مسجد باشد ) از قبیل : (  111 3
لوازم التحریر، محصوالت فرهنگی، بانک و ... ( که این مورد باید در هنگام عقد 

قرارداد مورد نظر قرار گیرد.
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آرایه ها؛ ساماندهی 
فضای داخلی شبستان
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پیشگفتار
مدتها ست دغدغه فکری این مجموعه بر این است : » چرا محلی که تنها پایگاه 

عبادت و بندگی است تحت سالیق مختلف راهبری می شود « 
اگر ما معتقدیم که مسجد همانطوری که از اسمش آشکار است محل سجود 
پروردگار یکتا است و هیچ نمودی بغیر از او در ذهن و فکر ما نباید خطور کند 
اما هنگامی که در این مکان مقدس حضور می یابیم انواع تزئینات، تصویرها و 
مبلمان های مختلف را مشاهده می کنیم که باعث توجه نمازگزار به آن شده و 

حال و هوای عبادت را از دست می دهد.  
 آیا همان نظمی که برای خانه خود در نظـــر داریم برای خانه خدا هم منظور 

می کنیم؟
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1 (  ساماندهی داخل شبستان 

نصب ملزومات مسجد مانند ســـاعت، جامهری، ادعیه  و منبر به (   111
تعداد کافی و در محل مناسب. 

جهت حضور قلب نمازگزاران از نصب هر گونه عناصر  در سمت قبله (   211
پرهیز گردد .

محل قرار گیری منبر ترجیحاً درسمت راست محراب و متناسب با (   311
ابعاد شبستان از 3پله تا 5 پله باشد.

محل قرار گیری جا مهری در طرفین در ورودی شبستان قرار گیرد (   411
و در صورت امکان در دیوارهای جانبی، برای قرآن و مفاتیح محل 

مناسبی پیش بینی شود .

در نازک کاری محراب از اسماء و آیات قرآن استفاده شود.(   511
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2( عناصرنصبی در مساجد 

وجود عکس در فضای شبســـتان مسجد کراهت دارد و در صورت (  12 1
ضرورت، عکس ها در دیوار مقابل قبله و پشت صفوف نمازگزاران 
نصب گردد :  بهتر این اســـت که عکس ها در خارج  و نزدیکی در 
ورودی شبستان نصب گردد . پیشـــنهاد میگردد به جای عکس 

شهدا از اسامی  آنها استفاده شود. 

توجه به قرار گیری عناصر نصبی در یک تراز هماهنگ و با فواصل (  12 2
مناسب و ترجیحاً هم اندازه با هم ضروری است.
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عدم نصب تجهیزات و عناصر القاء کننده تبلیغات تجاری .(  12 3

تعیین محل مناسب جهت نصب آگهی ها و اعالم مراسم و پوستر ها (  12 4
) خارج از شبستان (.

به روز رسانی اعالمیه ها و پوستر ها در مناسبت های خاص.(  12 5

تعیین مسئول جهت الحاقات و الصاقات .(  12 6

 هماهنگی بین اجزاء مبلمان ) صندلی نمازگزاران ( از لحاظ رنگ، (  12 7
اندازه، شکل و یکسان سازی آنها
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3( مرتب سازی و نظم در مساجد 

آگاهی بخشـــی به نمازگزاران در مورد مرتب سازی و نگهداری (  13 1
منظم فضای شبستان

مرتب سازی مسجد پس از انجام مراسم با گماشتن یک فرد مسئول(  13 2

تعبیه فضای مخصوص نگهداری وسایل بانوان ) شبیه جا کفشی ((  13 3

در نظر گرفتن فضای خاص برای هر دسته از مبلمان ها(  13 4

نظم دهی به سیم کشی ها، چراغ های روشنائی، وسایل گرمایش (  13 5
و سرمایش

نصب عالیم راهنما جهت مشخص کردن فضا های مختلف مسجد(  13 6

در صورت نیاز به تفکیک فضایی خاص،  در نظر گرفتن پارتیشن های (  13 7
متناسب و یکدست جهت جداســـازی فضای خانم ها و آقایان از 

مهمترین این موارد است.

در تفکیک فضایی خانم ها و آقایان متناسب با ابعاد شبستان) طول (  13 8
و عرض مناسب ( برای نمازگزاران زن و مرد فضایی مناسب در نظر 

گرفته شود.
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4(  انبار 

در نظر گرفتن انبار جهت وسایل غیر ضروری در مواقع خاص.(  14 1

برقراری نظم در انبار.(  14 2

کاهش حداکثری وسایل غیر ضروری و اجتناب از قراردادن وسایل (  14 3
در راهروها و پشت بام  . 

   ) در صورت عدم نیاز به برخی از اموال مسجد طبق حکم ولی  ●
فقیه عمل شود(

5(  موارد عمومی 

عدم تحمیـــل کاربری های مختلف به حیـــاط و تأمین آرامش، (  15 1
پاکیزگی و خلوتی حیاط بعنوان یـــک فضای رابط جهت اتصال 

فضای بیرون به داخل مسجد.

رسیدگی مرتب به سرویس ها و شیر آالت و دستشوئی ها و ...(  15 2

جهت رسیدگی به وضعیت مصدومان و مجروحان در مسجد قبل (  15 3
از رسیدن پزشک و اورژانس الزم است جعبه کمکهای اولیه برای 
درمان حداقلی افراد در مســـجد در محل قابل دسترسی وجود 

داشته باشد.
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6 ( بهداشت مساجد   
نظافت در اسالم از جایگاه ویژه  ای برخوردار است. اهتمام به نظافت و پاکیزگی 
مساجد به عنوان پایگاه  هایی برای ابالغ پیام اســـالم  در روایات مورد تاکید 
فراوان قرار دارد. مسجد مکانی است که همه مومنان فارغ از تمامی مسائل گرد 

هم می  آیند. نظافت و تمیزی مسجد می تواند به همه آنها روحیه ببخشد.

  بهداشت صحن :(  6- 1
ســـنگفرش نمودن صحن بـــا مصالح ســـاختمانی (  11116

استاندارد،مقاوم، ساده،زیبا، بدون درز و قابل شستشو انجام گردد.
جارو کردن روزانه و تی کشیدن با مواد ضدعفونی کننده (  21116

صورت پذیرد.
قراردادن ظرف زباله )در دار( زنگ نزن به همراه کیســـه (  31116

زباله در گوشه ای از صحن الزامی است.



40

بهداشت فرش و ... :(  6- 2
فرش ها می توانند پرزهای آلرژی زا داشـــته باشند که اغلب تمیز 
کردن آنها مشکل  است. به همین دلیل یا باید به  طور مرتب، حداقل 
روزی یک بار، ویا اینکه پس از هر بار برگزاری مراسم نماز، فرش ها 

را به خوبی جارو بکشیم.
همچنین نظافت همیشگی و شستشوی گاه به گاه فرش ها، وجود 
کفش کن مناســـب یا کیســـه  های نایلون برای قرار دادن کفش 

نمازگزاران از مواردی است که در مساجد باید به آنها توجه شود.
 جارو کردن روزانه و مستمر با استفاده از جاروبرقی .(  11216
جلوگیری از آلودگی  محیطی و رعایت بهداشت فردی و (  21216

مواد غذایی و ...
 شستشوی حداقل سالی دو بار فرش های مسجد .(  31216

 بهداشت دستگیره ها و نرده ها:(  6- 3
شستشوی روزانه دستگیره ها و نرده ها  با مواد ضدعفونی کننده 

جهت جلوگیری از آلودگی الزامی است.

بهداشت سجاده، مهر و تسبیح:(  6- 4
 سجاده ها را هرچند وقت یکبار شستشو و تمیز نماییم.(  11416
سطح مهر ها با سوهان و یا سمباده تمیز گردد.(  21416
تســـبیح ها با مواد ضدعفونی کننده جهت جلوگیری از (  31416

آلودگی شستشو شوند.
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 بهداشت وضوخانه :(  6- 5
وقتی صحبت از بهداشـــت مسجد می شود، بهداشت وضو خانه ها 
اولین نکته  ای اســـت که به ذهن می آید؛ هرچند در دســـتورات 
اسالمی  توصیه شـــده افراد قبل از ورود به مسجد در خانه یا جای 
دیگر خود را پاکیزه کنند و وضو بگیرند، اما در هر حال وضوخانه  و 

سرویس بهداشتی باید در هر مسجدی وجود داشته باشد.
وضو گرفتن در داخل مساجد با آب جاری جایز است. در (  11516

حوض مساجد برای جلوگیری از شیوع بیماری ها از وضو گرفتن 
خودداری شود.

 همواره در وضوخانه باید مواد شوینده وجود داشته باشد.(  21516
)ترجیجاً مایع دستشویی استاندارد(.

در وضوخانه ها محل هایی برای آویختن لباس تعبیه شود(  31516
نصب آیینه در وضوخانه الزامی است. (  41516
وضوخانه حداقل روزی یک بار ضدعفونی گردد.(  51516
در وضوخانه محل هائی برای شستشوی پا تعبیه گردد.(  61516

سرویس بهداشتی :(  6- 6
سرویس بهداشتی تا زیر سقف کاشی، مجهز به سیفون، (  11616

فالش تانک و هواکش باشند.
لوله کشـــی  مایع دستشویی در ســـرویس بهداشتی و (  21616

دستشویی ها الزامی است.
حتی المقدور سعی شود سرویس بهداشتی را با ریختن (  31616

آب به مقدار کافی تمیز نگاه داریم.
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بهداشت آب آشامیدنی :(  6- 7
جهت آشامیدن آب از آب سردکن هایی که آب را به باال (  11716

فوران می دهد استفاده شود.
اســـتفاده از لیوانهای یکبار مصرف در آشـــامیدن آب (  21716

ضرورت دارد.

بهداشت فردی :(  6- 8
کارکنان آبدارخانه و تمام کسانی که با توزیع آب و چای (  11816

و هرنوع مواد غذایی سر و کار دارند موظفند کارت معاینه پزشکی 
معتبر داشته باشند.

پوشیدن روپوش به رنگ روشن و رعایت کامل بهداشت (  21816
فردی الزامی است.

آبدارخانه و هر یک از کارکنان آبدارخانه و ... باید صابون و (  31816
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حوله اختصاصی برای خود داشته باشند.
کارکنان قســـمت کفشـــداری هنگام کار از روپوش و (  41816

دستکش و همچنین ماسک مخصوص استفاده نمایند.
استعمال دخانیات توسط کارکنان مساجد ممنوع است.(  51816

 بهداشت ظروف و ... :(  6- 9
ظروف مورد استفاده در مسجد با مواد شوینده و ضدعفونی (  11916

کننده تمیز و در محلهای در بسته )کمد و ...( نگهداری شود.
استفاده از ظروف یکبار مصرف در اندازه های مناسب با (  21916

نوع غذا هنگام پذیرایی الزامی است.
برای جلوگیری از آلودگی توسط دستهای آلوده، حشرات (  31916

و جوندگان مانند مگس وموش، در دار بودن ظروف الزامی است.
شستشوی استکان و نعلبکی ها مورد مصرف با آب و مواد (  41916

شوینده و ضدعفونی کننده صورت پذیرد.
از به کار بردن فنجان یـــا لیوان های لب پریده و معیوب (  51916

خودداری شود.
استفاده از ظروف مشـــترک که موجب شیوع بیماری (  61916

می گردد ممنوع است.

زباله :(  6- 10
در مســـاجد به تعداد کافی زباله دان در دار پالســـتیکی یا فلزی 
ضدزنگ  و قابل شستشو وجود داشـــته باشد و زباله ها باید روزانه 
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و مرتب تخلیه شود، همچنین از ریختن زباله و مواد زائد در داخل 
مسجد و محوطه آن خودداری شود.

نصب توری :(  6- 11
کلیه در ها و پنجره ها بدون درز و شکســـتگی باشد .  با نصب توری 
می توان از ورود حشـــرات و جوندگان به داخل مسجد خودداری 

نمود. 

بهداشت پذیرایی :(  6- 12
  برای اســـتفاده از هر نوع خوراکی یا نوشید نی، باید اصول صحیح 

بهداشتی رعایت شود. 
در هنگام خرید مواد غذایی حتما به تاریخ تولید و انقضاء (  111216

توجه شود.
میوه و سبزیجات مورد اســـتفاده باید ضدعفونی و به (  211216

دقت شسته شود.

تهویه، گرما و سرمای مسجد :(  6- 13
تجمع نمازگزاران به خصوص در ایام و مناسبت های ویژه می تواند 
موجب بروز مشکالت جدی برای  آنان شود، موضوعی که اغلب در 
طراحی مســـاجد از آن غفلت می کنیم و فقط در مواقع شلوغی و 
ازدحام به یاد آن می افتیم، به خصوص هنگام ادای نماز، اگر هوای 
سالم و یا اکسیژن کافی وجود نداشـــته باشد، می تواند در افراد با 
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بیماری های مزمن ریوی موجب تنگـــی  نفس و گیجی وخواب 
 آلودگی غیرطبیعی شود. 

تهویه، عامل مهمی برای حفظ کیفیت هوای سالم در داخل مسجد 
محسوب می شود و باعث دفع رطوبت زیاد، آلوده  کننده  های مضر، 
گرد و غبار، قطرات تنفسی آلوده به انواع میکروب ها و بوی بد عرق 

می گردد.
 در صورتی که فن های برقی تهویه برای این کار موجود نباشـــد، 
می توان از پنکه  های ســـقفی، یا پنکه  هـــای رومیزی یا دیواری 

استفاده کرد.

  بهداشت چادرهای مشترک :(  6- 14
در بیشتر مساجد، چادرهائی به رنگ روشن) موسوم به چادر نماز( 
برای استفاده نمازگزاران در قفســـه خاصی قرار داده  اند اما طبق 
قانون وزارت بهداشـــت، توزیع هر نوع البسه برای استفاده عموم، 
مانند لباس های خاص عزاداری، چادر، مقنعه و... ممنوع است چرا 
که مشاهده  شده این لباس ها  می تواند باعث انتقال آلودگی ها از 

افراد بیمار به سایر افراد شود. 
اگر قرار است چادری برای استفاده عمومی در مسجد گذاشته شود، 
باید به  صورت یک بار مصرف باشد. یعنی پس از یک بار استفاده در 
جای مخصوصی قرار داده شـــود تا پیش از استفاده بعدی دوباره 

شستشو و ترجیحاً گندزدائی شود.
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 خادمان سالمت :(  6- 15
خادمان سالمت مساجد نقش بسیار مهم و انکار ناپذیری در حفظ و ارتقاء 
بهداشت مساجد دارند. همت و همکاری آنها  می تواند در بهبود شرایط 

بهداشتی مساجد نقش مهمی داشته باشد. 

وظایف خادمان سالمت : (  6- 16
نظارت بر وضعیت بهداشـــتی سیستم تهویه، سرویس بهداشتی، 
آب آشامیدنی، ایمنی، سیستم اطفاء حریق و در و پنجره مسجد، 
فاضالب، نظارت بر وسایل مصرفی و داخلی از جمله جانماز و مهر، 
کتابخانه، کفش داری ها و فرش ها، نظارت بر بهداشت آبدارخانه ها و 
مکان های پخت غذا، برگزاری کارگاه های آموزشی برای نمازگزاران 
و هماهنگی با ائمه مســـاجد و هیئت های امناء در امور بهداشتی، 
ارائه خدمات بهداشتی به مردم و اجرای دستورالعمل  های اعالم 
شده و ارائه پیشنهادهای الزم به شهرداری و مرکز امور رسیدگی به 

مساجد برای ارتقای سطح سالمت مسجد است.
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مقدمه «
ایمنی همان پیشگیری از حادثه یا یک رویداد برنامه ریزی نشده و ناخواسته 
اســـت که موجب بروز زیان های مالی  و بعضاً جانی می گردد . با توجه به اینکه 
مساجد و اماکن مذهبی جزء ساختمانهای با بهره برداری تجمعی محسوب  
می شوند، با عنایت به تجمع مسلمانان در مساجد و اماکن مذهبی در مراسم  
مختلف، توجه به رعایت اصول ایمنی در این اماکن و شناســـایی عوامل بالقوه 
بروز حادثه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لذا  الزامات ایمنی خاص و مرتبط 
با پیشگیری از این حوادث بر اساس مقررات ملی ساختمان به شرح زیر جهت 

اجراء ابالغ  می گردد.
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بخش اول : ایمنی سیستم گاز
حوادث ناشی از گاز طبیعی شـــامل حوادث ناشی از نشت گاز ) انفجار و آتش 
سوزی ( و حوادث ناشی از سوخت ناقص گاز و استنشاق گازهای سمی حاصل 
از احتراق است . مهمترین علل نشـــت گاز که منجر به آتش سوزی  و انفجار 

می گردند عبارتند از :

استفاده از وسایل گاز سوز بدون ترموکوپل از قبیل اجاق گاز.. 1

محکم نبودن شیلنگ وسایل گاز ســـوز در دو سر اتصال آن توسط . 2
بست فلزی.

استفاده از شیلنگ  های بلند و در معرض ضربه یا حرارت.. 3

فرسوده و غیر استاندارد بودن شیلنگ ها.. 4

در پوش نداشتن شیرهای گاز که مورد استفاده نیستند.. 5

دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گاز سوز.. 6

استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز.. 7
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1- جهت جلوگیری از حوادث فوق الذکر انجام عملیات زیر الزم االجراست: «

از اجاق گاز بدون ترموکوپل استفاده نکنید.(   111

از وارد آمدن ضربه به وسیله دیگ و سایر ظروف سنگین روی اجاق (   211
گاز جداً خودداری شود زیرا باعث سست شدن اتصاالت و نشت گاز 

خواهد شد.

قبل از اســـتفاده از وسایل گرما زا از اســـتاندارد و سالم بودن آن (   311
اطمینان حاصل گردد.

از اتصال دو یا چند وســـیله گاز سوز به یک شیر مصرف خودداری (   411
شود.

بعد از وصل نمودن وسیله گاز سوز به سیستم لوله کشی گاز و قبل از (   511
شروع به استفاده از آن و همچنین بصورت دوره ای بایستی آزمایش 

نشت گاز با کف صابون یا مایع ظرفشویی انجام شود.

هر وسیله گاز سوز درون سوز ) بخاری، آبگرمکن ( باید از طریق لوله (   611
و اتصاالت بصورت کاماًل درزبندی شده به یک دودکش سالم، مجزا 

و بدون درز و شکستگی، اختصاصی وصل شود.

برای محکم کردن شیلنگ های گاز از یک طرف به وسایل گاز سوز و (   711
از طرف دیگر به لوله کشی گاز، حتماً باید از بست های فلزی استفاده 
شود ) پیچاندن سیم به جای بست روی شیلنگ باعث خرابی آن و 

نشت گاز می شود(

از شـــیلنگ های بلند برای انتقال گاز به نقاط مختلف ساختمان (   811
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استفاده نکنید ) طول شیلنگ های گاز نباید از نیم متر بیشتر باشد(

شیلنگ های گاز را بطور مستمر بررســـی کنید تا سوراخ و ترک (   911
خوردگی نداشته باشند .

برای وصل کردن وسایل گاز سوز به لوله کشی از شیلنگ های فشار (   1011
قوی مخصوص گاز استفاده کنید.

در صورتی که به شیر گاز هیچ وسیله گاز سوزی متصل نیست، شیر (   1111
را با در پوش آب بندی، مسدود کنید.

در صورتی که برای مدت طوالنی از گاز اســـتفاده نمی شود، حتماً (   1211
شیر اصلی گاز را ببندید.

لوله های فلزی گاز ســـاختمان جهت جلوگیری از پوسیدگی و (   1311
سوراخ شـــدن باید هر چند وقت یکبار بازدید گردند تا در صورت 
زخمی شدن یا کنده شدن رنگ روغنی آنها، مجدداً رنگ آمیزی 

گردند.

هر گونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان باید با هماهنگی (   1411
شرکت ملی گاز و تائید مهندسین ناظر انجام شود.

هنگام نشـــت گاز چنانچه محل تاریک است باید از روشن کردن (   1511
چراغ برق یا هر نوع شـــعله خودداری گردد. در این حالت می توان 
از چراغ قوه اســـتفاده کرد، چراغ قوه را خارج از فضای آلوده به گاز 

روشن نمایید.

در صورت نشت گاز و استشمام بوی آن، ضمن حفظ خونسردی به (   1611
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ترتیب افراد را از محیط آلوده  به گاز خارج کنید، فوراً شیر اصلی گاز 
را ببندید، در صورتی که کنتور برق در فضای آلوده به گاز نیست، 
برق را از فیـــوز اصلی قطع کنید، در و پنجره ها را باز کنید و با تکان 
دادن حوله یا پارچه پنبه ای مرطوب،گاز منتشر شده در محیط را 
به بیرون هدایت کنید  تا زمانی که از تخلیه کامل گاز و رفع نشتی 

مطمئن نشده اید، به افراد اجازه ورود ندهید.

از بخاری های کارگاهی بدون دودکش،شعله عریان و بدون حفاظ (   1711
و نظایر آن در داخل تکایا و مساجد استفاده نکنید.

رعایت فاصله مناســـب بین وســـایل گرمازا و لوازم قابل اشتعال (   1811
)پشتی، فرش  و ... ( الزامی است.

دودکش نباید در مجاورت پرده و مواد قابل اشتعال قرار گیرد و از (   1911
محل کاماًل ایمن با ساختار غیر قابل اشتعال عبور داده شود.

عبور دادن دودکش بخاری از ســـقف که از جنس برزنت یا  مصالح (   2011
قابل اشتعال است ممنوع است.

کوره بخاری ها و دستگاه های گرما ســـاز را قبل از استفاده حتماً (   2111
نظافت کنید.

در صورت استفاده از بخاری های گازی و پس از نصب آن، از عملکرد (   2211
صحیح آنها اطمینان حاصل کرده، مراقب باشید که شیر فلکه گاز 
در دسترس کودکان نبوده و امکان آسیب فیزیکی آن وجود نداشته 

باشد.
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با مشورت متخصصین آتش نشـــانی، تعداد کافی کپسول آتش (   2311
نشانی باید تهیه و در محل مناسب نصب گردد.

کپسولهای آتش نشانی باید در مکان هایی مشخص و کاماًل قابل (   2411
دسترس مانند راهروها و مســـیرهای خروج نصب شده و در تمام 

اوقات شبانه روز با تمام ظرفیت آماده به کار باشند.

حداکثر فاصله مجاز افراد جهت دسترســـی به کپسول های آتش (   2511
نشانی 22/5 متر می باشد.

نصب کپسول های آتش نشانی با وزن بیش از 18 کیلوگرم روی دیوار (   2611
باید چنان صورت گیرد که سر خاموش کننده حداکثر یک متر از کف 
زمین ارتفاع داشته باشد و برای کپسول هایی با وزن کمتر، این ارتفاع 
می تواند تا 1/5 متر افزایش داده شود.ولی در هر حال فاصله بین زیر 

کپسول و کف زمین نباید از 10 سانتیمتر کمتر باشد.

مکان نصب کپســـول آتش نشانی باید به گونه ای انتخاب شود که (   2711
کپسول در همه حال از آسیب های مکانیکی و خرابی های ناشی از 

حرکت، نقل و انتقال و برخورد با وسایل در امان باشد.

دستور چگونگی استفاده از کپســـول آتش نشانی باید روی بدنه (   2811
جلویی آن نصب شود.

ایجاد شبکه آبرسانی جهت آتش نشانی در مساجد و حسینیه ها (   2911
ضروری بوده و بایســـتی به نحوی طراحی و نصب شود که امکان 
پوشش دهی کلیه نقاط مسجد وجود داشته  و ظرفیت منبع ذخیره 
آب آتش نشانی، مشـــخصات پمپ و سایز لوله ها محاسبه و برای 
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مدت 15 الی 20 دقیقه تا رســـیدن آتش نشانی به محل در نظر 
گرفته شود.

قبل از برگزاری مراسم، شبکه برق، لوازم الکتریکی و وسایل گرما زا (   3011
باید توسط افراد متخصص مورد بازدید قرار گیرد.

حریم چادرهای تکایا و حسینیه ها جهت جلوگیری از تردد افراد (   3111
غیر مسئول و کاهش احتمال آتش سوزی باید کنترل شود .

نصب سیستم اعالم حریق اتوماتیک در مساجد و حسینیه ها ) با (   3211
عملکرد دائمی ( الزم است.

الزم اســـت متولیان و خادمین مساجد و حسینیه ها با مراجعه به (   3311
نزدیکترین ایســـتگاه آتش نشانی محل، مسائل مرتبط با ایمنی و 

نحوه مقابله با آتش سوزی و حوادث را آموزش ببینند.

در صورت بروز آتش ســـوزی در اینگونه اماکن خونسردی خود را (   3411
حفظ کرده و در وهله اول نسبت  به تخلیه افراد اقدام کنید و ضمن 
تماس با سازمان آتش نشـــانی و خدمات ایمنی ) تلفن 125 ( به 
صورت همزمان نســـبت به خاموش نمودن حریق از طریق بستن 
شیر فلکه تأمین سوخت وسیله حرارتی و استفاده از کپسول های 

اطفاء حریق اقدام نمایید.

در صورت بروز هر گونه حادثه یا مشـــاهده نشتی گاز یا استشمام (   3511
بوی گاز و یا قطعی گاز از کنتـــور و رگالتور فوراً از طریق تماس با 
شماره تلفن 194 موضوع را به اطالع واحد های امدادی شرکت گاز 

منطقه برسانید.
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2( راهکارهـای پیشـگیری از احتـراق ناقـص گاز و استنشـاق گازهـای سـمی  «
توسط افراد

قبل از روشـــن کردن بخاری از باز بودن مسیر دودکش مطمئن (  12 1
شوید.  برای این کار می توانید وزنه ای را به انتهای طنابی ببندید 
و آن را بـــه داخل دودکش هدایت کنید . به عالوه در صورت خروج 
گازهای سمی از دودکش، قسمت باال و خروجی دودکش باید گرم 

باشد.

از مسدود کردن درزهای در و پنجره ها به وسیله نوارهای اسفنجی (  12 2
و مانند آن در فضاهای کوچک که به وسیله بخاری گاز سوز گرم می 

شوند، خودداری شود.

هر وسیله گاز سوز درون سوز مانند بخاری و آبگرمکن باید دارای (  12 3
یک دودکش مجزا و مجهز به کالهک به شـــکل H باشد ) انتهای 
دودکش های داخل دیوار ساختمان باید حداقل 75 سانتیمتر از 

سطح  پشت بام باالتر باشد .

لوله بخاری را از شیشه عبور ندهید زیرا باعث افتادن لوله دودکش، (  12 4
شکستن شیشه و همچنین برگشت گاز سمی منواکسید کربن به 

فضای داخل ساختمان می شود.

از نصب لوله دودکش بصورت افقی خودداری شـــود زیرا گازهای (  12 5
حاصل از احتراق در این حالت خارج نمی شود

استفاده از لوله های قابل انعطاف ) خرطومی یا آکاردئونی ( به عنوان (  12 6
دودکش بخاری ممنوع است .
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همیشه مراقب باشید که مشعل های اجاق گاز کاماًل تمیز و مرتب (  12 7
باشند  و با شعله آبی بسوزند.

در صورتی که وسائل گاز سوزبا شعله زرد یا قرمز می سوزند بایستی (  12 8
آنها را فوراً از سرویس خارج کنید و جهت رفع عیب به تعمیر کاران 

متخصص اطالع دهید.

استفاده از بخاری های بدون دودکش ممنوع است.(  12 9
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بخش دوم : ایمنی برق
امروزه کاربرد برق در زندگی روزمره به حدی معمول گردیده است که زندگی 
بدون آن قابل تصور نیســـت لذا با توجه به گستردگی کاربرد تجهیزات برقی 

جهت فعالیت های مختلف رعایت اصول ایمنی زیر الزامی است : 

 رعایت فاصله مناسب سیم، اتصاالت و ادوات برقی از مواد و مصالح . 1
قابل اشتعال ) پرده، فرش، تابلو  و ...(.

 یکی از علل آتش سوزی ناشـــی از جریان برق، عبور جریان بیش از . 2
حد الکتریسیته از سیم ها است که باعث گرمای شدید و در نهایت حریق 
می شود. لذا درسیم کشی برق ســـاختمان، با نصب جعبه فیوز و توزیع 
مناســـب برق در ســـاختمان از عبور جریان بیش از حد برق در سیم ها 

جلوگیری شود.

 در موقع ایجاد خیمه گاه و تکیه های موقت با اســـکلت فلزی، سیم . 3
کشـــی باید به نحوی انجام گیرد که سیم برق به بدنه اسکلت فلزی اتصال 

پیدا نکند.

 هیچ گاه ســـیم دارای برق را از زیر فرش یا موکت عبور ندهید، زیرا . 4
ممکن اســـت در اثر عبور و مرور مداوم افراد  از روی آن، سیم صدمه دیده و 

حالت عایق خود را از دست بدهد.

 در هنگام ســـوراخ کردن دیوارها به منظور نصب تابلو یا هر وسیله . 5
دیگر،  دقت نمایید که به مسیر سیم کشی برق ساختمان صدمه وارد نشود.
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 سیم های وســـایل برقی به ویژه انواع قابل حمل نظیر جارو برقی و . 6
بلندگو را هر چند وقت یکبار بازرسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه 

خرابی یا فرسودگی آن را تعویض نمایید.

 با توجه به اینکه قبل از فیوز زیـــر کنتور هیچ گونه حفاظتی وجود . 7
ندارد،  از دســـتکاری ســـیم های برق که قبل  از کنتور قرار گرفته اند، 

خودداری نمایید.

 فیوزهای برق باید استاندارد بوده و از استفاده فیوزهای تقویت شده و . 8
غیر استاندارد جداً خودداری گردد.

 اخذ انشـــعابات متعدد از یک پریز برق با توجه به خطر حریق و برق . 9
گرفتگی ممنوع می باشد.

 هنگام تعویض المپ، کلید برق، پریز  ویا تعمیر هر وسیله برقی دقت . 10
کنید که برق از کنتور قطع شده باشد .

 هنگام تمیز نمودن دیوارها، مواظب باشید که کلید ها و پریزها خیس . 11
نگردند زیرا آب به راحتی برق را از خود عبور می دهد .

 استفاده از المپ های با ولتاژ باال و بدون حباب و حفاظ، ممنوع است.. 12

در هنگام روشن بودن المپ یا هر دستگاه برقی، از تعویض و تعمیر . 13
آن خودداری نمایید.

 سیم کشی برق کولر کمی پیچیده بوده و امکان اینکه مسیر سیم ها . 14
درست تشخیص داده نشود وجود دارد . این مسئله باعث افزایش احتمال 
خطر برق گرفتگی می شـــود . لذا کار تعمیرات کولر را به افراد متخصص 
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واگذار کنید.

 کولرهای آبی خیس و مرطوب هستند، بنابر این باعث تشدید برق . 15
گرفتگی می شوند.

 کلید های کولر، فاقد حالت قفل یا قطع موقت جریان برق هستند، . 16
بنابر این ممکن است کسی بصورت غیر عمد اقدام به روشن کردن آن نموده 
و شـــخصی که در حال تعمیر کولر است، دچار برق گرفتگی یا حتی قطع 

عضو گردد.

 برای بازرسی یا راه اندازی کولر حتی االمکان برق ساختمان را قطع . 17
کنید . اگر مقدور نیســـت، از قطع بودن کلید کولر مطمئن شوید، سپس 
روی کلید ها نوار چســـب بزنید و با یک یادداشت کوچک که به کلید ها  

می چسبانید، توضیح دهید که از دست زدن به آن خود داری گردد.

 قطع بودن کلید کولر به هیچ عنوان دلیل برق دار نبودن سیم های . 18
کولر نیست.

 برای تست کولر و روشن کردن آن، حتما  از کولر فاصله بگیرید.. 19

 دقت کنید که هیچ وقت با دست خیس و پای برهنه به وسایل برقی . 20
دست نزنید.

 اگر با فرد برق گرفته ای مواجه شـــدید، در صورت امکان فوراً برق را . 21
قطع کنید، در غیر این صورت  بالفاصله :

بایک تکه چوب خشک یا پیچاندن یک پارچه خشک اطراف دست خود، لباس 
فرد را گرفته و به ســـمت محل امنی بکشید تا از جریان برق جدا شود . در عین 
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سرعت عمل، خونسردی خود را حفظ نموده و در صورت نیاز تنفس مصنوعی را 
آغاز کرده و شخص دیگری را مأمور نمایید تا به اورژآنس ) تلفن 115 ( خبر دهد.
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بخش سوم : ضوابط راه های خروجی
 در مساجد و اماکن مذهبی 

راه خروج، مسیر پیوســـته و بدون مانعی است که از هر نقطه داخل ساختمان 
شـــروع و تا معابر عمومی )کوچه یا خیابان( امتداد دارد.مهمترین نکات حائز 

اهمیت در رابطه با راه های خروجی در مساجد و اماکن مذهبی عبارتند از :

 در های اصلی ورود و خروج، دســـت کم بـــه یک راه همگانی نظیر . 1
خیابان یا فضای باز شهری به طور مستقیم  و بطرف بیرون باز شود.

 مساجد با ظرفیت 500 تا 1000 نفر باید حداقل 3 راه خروج مجزا و . 2
حتی االمکان دور از یکدیگر داشته باشند.

 مســـاجد با ظرفیت 50 تا 300 نفر ترجیحاً باید دو راه خروج داشته . 3
باشند . چنانچه مســـتقیماً به دو راه خروج مجزا راه ندارند، باید حداقل از 
طریق 2 در جداگانه و دور از هم، به راهرو و فضای دیگری منتهی شوند و آن 
راهرو و یا فضا از دو جهت مختلف به دو راه خروج مجزا و دور از هم مربوط 

گردد.

 در مســـاجدی با ظرفیت 500 نفر یا کمتر، حداقل دو راه خروج دور . 4
از هم نیاز می باشـــد . عرض هیچ یک از راه هـــای خروجی نباید از 120 

سانتیمتر کمتر باشد.

 مساجد با ظرفیت بیش از 1000 نفر باید حداقل 4 راه خروج و مجزا . 5
و حتی االمکان دور از یکدیگر داشته باشند.

 بالکن های داخل و نیم طبقه هایی که ظرفیت آنها کمتر از 50 نفر . 6
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است، می توانندفقط یک راه خروج داشته باشند و این راه می تواند به طبقه 
پایین منتهی شود.

 بالکن های داخـــل و نیم طبقه هایی که ظرفیت آنها 50 تا 100 نفر . 7
اســـت، باید حداقل 2 راه خروج دور از هم داشته باشند . این دو راه خروج 

می توانند به طبقه پایین منتهی شوند .

 بالکن های داخل و نیم طبقه هایی که ظرفیت آنها بیش از 100 نفر . 8
است، یک طبقه مجزا محسوب شده و باید برای آنها راه های خروج به تعداد 

و عرض کافی  در نظر گرفته شود.

 موقعیت و تعداد خروجی ها باید به گونه ای باشد که حداکثر طول . 9
مسیر از هر نقطه تا یک راه خروج از 45 متر بیشتر نباشد.

 تمام در هایی که در راه خروج واقع می شـــوند، باید دست کم 90 . 10
سانتیمتر عرض مفید داشته باشـــند .  در مواردی که از در های دو لنگه 
استفاده می شود باید 180 سانتیمتر عرض مفید دو لنگه باشد . همچنین 
عرض هیچ یک از لنگه های در نباید از 100 سانتیمتر بیشتر باشد )ضمناًَ 

کلیه در ها به بیرون باز شوند (

 در مساجد و اماکن مذهبی با ظرفیت بیش از 300 نفر، نصب در های . 11
کشـــویی یا کرکره ای با ریل افقی یا عمودی به عنوان راه خروجی ممنوع 

است.

 مسیر های دسترسی خروج و درهای منتهی به خروجی ها باید به . 12
وضوح قابل تشخیص باشند. نصب هر گونه پرده، آویز، آینه و نظایر آن روی 

در خروجی ممنوع است.
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 روشـــنایی راه های خروج باید به گونه ای باشد که در مواقع لزوم، . 13
روشنایی بطور مداوم و پیوسته برقرار باشد  و افراد بتوانند راه را به درستی 

تشخیص داده و مسیر خروج را به راحتی طی کنند .

 برق مورد نیاز برای روشنایی مسیرهای خروج و پمپ های آب آتش . 14
نشانی باید از منبعی مداوم و مطمئن تأمین شود چنانچه از برق اضطراری 
استفاده می شـــود . برق شبکه باید بطور خودکار عمل نموده و وقفه ایجاد 

شده در روشنایی از 10 ثانیه بیشتر نشود.

 امکان رویت راه خروج و پلکان ساختمان باید از هر طرف برای افراد . 15
فراهم باشد.

 تمام راه های خروجی باید با عالمت های مناسب که سمت و جهت . 16
دستیابی به راه خروج را نشان می دهد مشخص شوند مگر آن که راه خروج 

و محل دسترسی به آن فوراًٌ و به آسانی، قابل دیدن باشد.

 عالئم خروج اضطراری بایســـتی به گونه ای باشد که کلمه خروج را . 17
به طور ســـاده و خوانا  و با نوشته بزرگ نشان دهد و نورپردازی از درون و یا 

بیرون داشته باشد.

 در های خروج اضطراری باید موافق جهت خروج باز شوند .. 18

 استفاده از دربهای شیشه ای از ) هر نوع ( در مسجد ممنوع است. . 19
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بخش چهارم : پیشگیری از سقوط افراد
بسیاری از مساجد، حسینیه ها و ســـایر اماکن مذهبی در بیش از یک طبقه 
ساخته شده اند . لذا ازدحام جمعیت  در طبقات باال و تردد در پلکان به ویژه در 

پایان نماز و سایر مراسم، احتمال سقوط افراد را افزایش می دهد.

بخشی از راهکارهای پیشگیری از سقوط افراد عبارتند از :

 گاهی اوقات علت سقوط، ازدحام جمعیت در طبقات باال و تردد در . 1
پلکان ها است، در این حالت نصب نرده مناسب در امتداد و جلوی طبقات 
باال و نصب حفاظ مناســـب برای پنجره ها نقش بسیار مهمی در کاهش 

سقوط کودکان و افراد مسن دارد .

 دور تا دور لبه بالکن هایی که باالتـــر از طبقه اصلی قرار دارند، باید . 2
دیوار با نرده ای به ارتفاع حداقل 90 سانتیمتر نصب گردد. ارتفاع نرده های 
انتهای راهرو های افقی یا شیبدار ) روبه روی عرض راهرو ( باید حداقل 90 

سانتیمتر و ارتفاع نرده های کنار پله ها حداقل 80 سانتیمتر باشد.

 دیوارهای جان پناه پشت بام باید حداقل 90 سانتیمتر نسبت به کف . 3
بام، ارتفاع داشته باشند .

 پله ها باید دست کم 140 سانتیمتر عرض مفید داشته باشند، مگر . 4
آنکه مجموع تعداد افراد اســـتفاده کننده ) ظرفیت طبقه( کمتر از 50 نفر 
باشـــد که در این صورت عرض مفید می تواند به حداقل 120 سانتیمتر 

کاهش یابد.

 ارتفاع هر پله حداقل 16 سانتیمتر و حداکثر 18 سانتیمتر خواهد . 5
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بود و کف پله باید حداقل 30 ســـانتیمتر پاخور و حداکثر 1 در صد شیب 
داشته باشد.

 سطح شیبدار )رامپ( جهت ورودی و خروجی مسجد باید دارای 5 تا . 6
7 در صد شیب باشد.

 حداقل عرض رامپ 110 ســـانتیمتر و بایـــد در هر دو طرف نرده . 7
دستگیر ه داشته باشد.

تذکرات : «

برای نظافت پنجره ها، ســـقف ها و تعویض المپ ها از نردبان های . 1
اســـتاندارد و 2 طرفه و چهار پایه هایی که سطح اتکای مطمئنی دارند، 

استفاده کنید و از راه رفتن روی نرده خودداری نمایید.

در هنگام استفاده از نردبان و چهار پایه ابتدا از سالم بودن آن اطمینان . 2
حاصل کنید.

چنانچه دچار ضعف و ســـر گیجه هســـتید از نردبان و یا چهارپایه . 3
استفاده نکنید.

هنگام باال رفتن از نردبان از هر دو دست استفاده کنید .. 4



67 دستورالعمل ایمنی مساجد

بخش پنجم : مناسب سازی محیط برای  افراد مسن و 
معلولین

در بسیاری از موارد، افراد مسن بطور مداوم جهت اقامه نماز جماعت به مساجد 
مراجعه می کنند، این افراد بعضاً مبتال به پوکی استخوان بوده یا از درد کمر و 

مفاصل رنج می برند بنابر این باید به موارد زیر توجه شود.

  توصیه می گردد ساختمان و حتی االمکان حیاط مسجد صاف و فاقد . 1
پله باشد.

 حتی االمکان، سرویس های بهداشتی همسطح با زمین باشد و برای . 2
کاهش احتمال آســـیب به افراد مسن، حداقل یک واحد توالت مخصوص 

معلولین در محوطه سرویس های بهداشتی ساخته شود.

 در صورت وجود پله در ورودی مســـجد برای رفاه افراد مسن، سطح . 3
شیبدار )رامپ( در نظر گرفته شود .) حداکثر شیب 7 در صد(

 پله ها باید مجهز به نرده با دستگیره مناسب باشد تا افراد مسن با اتکاء . 4
به آنها تردد نمایند

 در بعضی مســـاجد فضای طبقه فوقانی به بانـــوان اختصاص داده . 5
می شود، در این حالت ضروریست جهت رفاه حال خانم های مسن و افراد 

مبتال به بیماری های اسکلتی، آسانسور مناسب در نظر گرفته شود.

حتی االمکان در سرویس های بهداشتی و در حیاط مسجد و اماکن . 6
مذهبی نیمکت یا تعداد کافی صندلی جهت نشســـتن افراد ناتوان وجود 

داشته باشد.
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تذکرات : «

در صورت نیاز به حضور طوالنی در مراسم سعی کنید هر چند لحظه . 1
یکبار وضعیت بدن ) کمر و زانو ( را تغییر دهید.

حتی االمکان از دو زانو و چهار زانو نشستن اجتناب کنید .. 2

در اماکن مذهبی و مســـاجد بزرگ، به جای پیاده روی طوالنی از . 3
ویلچر و یا ماشین های حمل زائران استفاده نمایید..
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بخش ششم:  دستورالعمل ایمنی ورودی مساجد

اســـتفاده از دربهای آهنی در بیرون مساجد و یا پوشش  درب های . 1
چوبی با حفاظ آهنی  شبیه توری یا ورقهای پانچی .

پوشش پیش ورودیهای )پس رفتگی ( مساجد با درب های نرده ای . 2
که در پشت آنها از ورق مشبک استفاده شود.

نصب دوربین در ورودی و دیوارهای مرتبط با خیابان مســـاجد و . 3
حداقل یک دوربین غیر قابل دید.

اســـتفاده از شیشـــه های با ابعاد کوچک در پنجره ها و استفاده از . 4
ورق های پانچی در پشت پنجره ها

استفاده از حفاظ مشبک روی پنجره ها .. 5

هم ســـطح ســـازی نما برای عدم پاگذاری و باال رفتن از دیوارهای . 6
مسجد .
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تجهیز مساجد به دســـتگاه های اعالم حریق و اطفاء حریق و دود و . 7
شعله ارتباط سیستم نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی.

داشتن یک شیر آب آتش نشـــانی در نزدیک مسجد به نحوی که . 8
دسترسی الزم به دورترین نقاط را داشته باشد.

 عدم قرار گیری لوله های گاز، سیم های برق در دسترس و دید  ناظر . . 9

ایجاد روشـــنایی مناســـب با حفاظ مناســـب و دور از دسترس . 10   
جهت روشنایی در مواقع شب  و تاریکی . 

عدم قراردادن موارد قابل اشتعال در نزدیکی در از جمله نفت ، کارتن، . 11
رنگ، چوب، بنر و ...

   دریافت و آموزش موارد ایمنی از نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی . 12
به مسجد به خدام  و هیئت امناء . 



گردش کار صدور پروانه
 جهت احداث مساجد جدید در شهر تهران 
و تخریب و نوسازی مساجد قدیمی
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احداث مساجد جدید «

 تشکیل پرونده و بازدید و بررسی در طرح تفصیلی و  بر و کف. 1

 اخذ موافقت از مرکز رسیدگی به امور مساجد ، سازمان اوقاف و امور . 2
خیریه، سازمان تبلیغات اسالمی، اداره اطالعات  و نیروی انتظامی

 تطبیق با طرح تفصیلی جدید منطقه. 3

 بررسی مسائل ترافیکی و اخذ نظر سازمان ترافیک. 4

 اخذ دستور نقشه از دفتر الکترونیک شهرداری  منطقه  . 5

 تهیه طرح معماری توسط مهندس ذیصالح. 6

 ارائه طرح به اداره کل معماری و شهرسازی شهرداری تهران  )برای . 7
مساجد شهرستانهای استان تهران، ارائه نقشه های معماری به اداره کل 
معماری و شهرسازی شـــهرداری نیاز نبوده و الزم است طرح معماری به 

دفتر عمران مرکز ارائه گردد . (
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 تهیه نقشه های محاسباتی، تأسیسات برق و مکانیک . 8

 صدور پروانه ساخت. 9

 تخریب و نوسازی مسجد موجود و قدیمی  «

 درخواست مکتوب از طریق ناحیه مربوطه . 1

 پیگیری جهت اخذ سند، وقفنامه و یا هر گونه مدرک دال بر مالکیت . 2
زمین مسجد 

 تشکیل پرونده ساختمانی ) ارائه کپی برابر اصل سند مالکیت زمین . 3
یا وقفنامه و یا هر گونه مدرک دال بر مالکیت زمین مسجد(

 اخذ مجوز تخریب و نوســـازی از مرکز رســـیدگی به امور مساجد . 4
بر اساس بازدید و گزارش کارشـــناس فنی مرکز مبنی بر لزوم تخریب و 

نوسازی و یا مقاوم سازی

 تعهد نســـبت به تهیه 50% هزینه اولیه ســـاخت  بصورت نقدی . 5
و همچنین تامین 50% باقیمانـــده هزینه اتمام عملیات اجرایی بصورت 

اعتباری 

 اخذ مفاصا حساب از شهرداری. 6

 اخذ دستور نقشه از دفتر الکترونیک منطقه بر اساس طرح تفصیلی. 7

 انتخاب طراح جهت تهیه طرح معماری بر اساس ضوابط معماری و . 8
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شهرسازی و تشکیل جلسه با امام جماعت و هیئت امناء به منظور نیازهای 
آتی ساختمان مسجد 

  ارائه طرح به اداره کل معماری و شهرسازی شهرداری تهران  )برای 9. 
مساجد شهرستانهای اســـتان تهران ارائه نقشه های معماری به اداره کل 
معماری و شهرسازی شـــهرداری نیاز نبوده و الزم است طرح معماری به 

دفتر عمران مرکز ارائه گردد . (

تهیه دفترچه آزمایش مکانیک خاک، نقشـــه های محاســـباتی و . 10
تأسیسات برق و مکانیک

صدور پروانه ساخت. 11

شروع عملیات . 12

شایان ذکر اســـت مهم ترین کار در اجرای هر گونه عملیات عمرانی بیمه  ●
کردن ساختمان مسجد می باشد
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الزامات طرح و اجرای ابنیه مساجد 
) اعم از اصالحی یا نوسازی (

 کلیه بانیان مســـاجد در حال بهره بـــرداری موظفند جهت تهیه . 1
شناسنامه ایمنی و انجام بازرســـی و کنترل ایمنی ساختمان مسجد به 

مدیریت فنی امور مساجد مراجعه نمایند.

  نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد باید کلیه سازندگان مساجد . 2
در حال ساخت ) اعم از اینکه قباًل طرح ها  و نقشه هایشان به تائید کارگروه 
تخصصی مساجد رسیده یا نرسیده باشد ( را موظف نمایند ضوابط طراحی 

و اجرایی ایمن سازی را رعایت کنند.

 کلیه مساجدی که در حال طراحی بوده یا بعداً طراحی خواهند شد . 3
مکلفند جهت تائید طرح و نقشـــه های خود و تطبیق آن با ضوابط ایمن 
سازی مساجد به مدیریت فنی مرکز امور مساجد مراجعه و تائیدات الزم 
را دریافت نمایند . ) شـــهر تهران مستثنی بوده و تائید کارگروه مستقر در 

معاونت شهرداری کفایت می کند (
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