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  هـــــــــــــدمــمق
حمد وسپاس فراوان به پيشگاه حضرت باری تعالی که توفيقی عنايت کرد تا در خصوص مسجد سازی  

  .طراحی مسجد تهيه و در اختيار عالقمندان به ساخت مسجد قرار گيرد ضوابطحاوی  ستور العملید

؛ اگر چه افول قدرت مسجد در دين مقدس اسالم جايگاهی بس رفيع وبسيار معنوی وخاص دارد   

سياسی جهان اسالم پس از آن که حاکميت سياسی در دست افراد نا اهل و فرصت طلب قرار گرفت نقش 

با حاکميت نظام مقدس سياسی و معنوی مردم کم رنگ جلوه داد ، ولی  –مساجد را در سرنوشت اجتماعی 

عظمت معنوی و مجد تاز قرنها باز يابند جمهوری اسالمی اميد آن ميرود که مساجد جايگاه ويژه خود را پس ا

  .وحقيقی جهان اسالم بار ديگر احيا گردد 

بعضی از مهندسين که دانش خود را از غرب کسب ، به بهانه نوگرايی  ،متاسفانه در سالهای اخير  

ايرانی ندارند به تقليد از سبکهای معماری غرب  –ی چندانی نيز با فرهنگ معماری اسالمی ئکرده وآشنا

يات معماران بزرگ و مدرنيست به خيال خود خواسته اند آن ضوابط را وبابرداشتهای نادرست از نظر

مسلمَا اين کار . ايرانی درهم آميزند وبناهای جديدی بوجود آورند  –باضوابط و ويژگيهای معماری اسالمی 

  .جز خطر آفرينی برای معماری مسجد نتيجه ديگری در بر ندارد 

ی و تسلط کامل به ويژگيهای فرهنگی طرفين است ئآشنا، يژگيهای گوناگون دو فرهنگ الزمه ادغام و  

  .مذهبی ما منطبق و هماهنگ نيستند بنابر اين هويت چنين بناهايی با ويژگيهای قومی ، ملی به خصوص 

يات مربوط به ئايرانی و جز –در واقع مهندسين معمار و سازه بايد از شيوه های معماری اسالمی   

  .يهای کارشناسی مرکز استفاده نمايند ئسجد سازی آگاهی کافی داشته و در برخورد بامشکالت از راهنمام

اصل بنيادی ؛ طراحی ، اساس سازی و نماسازی توجه نموده و ارتباط  ٣به مسجد سازی بايد  در امر  

ت به لحاظ تعهد و اميد اس. مرکز مد نظر قرارداد فضاهای مورد نياز مسجد را طبق ضوابط تدوين شده 

مورد استفاده عموم بويژه  اين دستور العملرسالت فرهنگی به عنوان يک خدمت در امر مسجد سازی 

  .کارشناسان طراحی مساجد قرار گيرد 
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  پيشگفتار          
سال دارد که  هزارهنر طراحی و معماری مساجد در سرزمين ايران اسالمی ، سابقه ای بيش از   

    . ر اين مساجد در ايران و آسيای ميانه زبانزد خاص و عام می باشدنمونه های فاخ

بنا بر اين در برخی از زمينه های کمی و کيفی طراحی و ساخت مسجد می توان با استناد به شواهد      

طراحی انجام مطلوب و ماندگار معماری مساجد فاخر و کهن ، در جهت بکار گيری روشهای صحيح و 

                                                     .ايرانی اقدام نمود -يابی به الگوی اسالمی مناسب برای دست

عمرانی  شاورکار گروهی متشکل از آگاهان طراحی تحت هدايت م ، بمنظور دستيابی به هدف فوق     

رد آوری مطالب مرکز رسيدگی به امور مساجد موظف به تهية ضوابط ويژه طراحی مساجد گرديد که با گ

ضمن استفاده از مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی وزارت مسکن و (مرتبط با موضوع 

 همچنين شهرسازی و گزارش تهيه شده توسط کار گروه تخصصی نهاد برنامه ريزی شهرداری تهران و

                             نمايند نسبت به تدوين ضوابط ويژه طراحی مساجد اقدام ) ساير منابع در دسترس 

می باشد  تاکنون ١٣٨٩سيهای مکرر از سال رحاصل برضوابط تدوين شده توسط کار گروه مذکور      

که دراحداث ، بازسازی، توسعه ونوسازی مساجد توسط متوليان ، دست اندر کاران و هيئت های موسس 

     .است الزم االجراء 

يرنده حد اقل معيارهای مورد نياز طراحی مساجد ميباشد که در چهار فصل ضوابط مذکور در برگ     

                                              )١(.تنظيم شده ، و در هر سال يکبار مورد بازنگری قرار ميگيرد 

    

  

____________________  
می نمايند ، تقاضا می شود که نظرات و  که اين ضوابط را مطالعه از کليه صاحب نظران و دست اندرکارانی) ١(

ارسال  www.masjed.irاز طريق سايت  پيشنهادات خود را برای بازنگری ساالنه به مرکز رسيدگی به امور مساجد 
  .نمايند
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  سرفصلها     
    

  ٤............................. .......... تعاريف و پيش نيازها:  فصل اول  

  ١٢............................. ................... ونیالزامات قان:  فصل دوم  

  ١٣........................  الزامات و توصيه های عمومی:  فصل سوم  

    ١٤.........   الزامات وتوصيه های طراحی معماری:  فصل چهارم  
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     فصل اول         
  تعاريف و پيش نيازها  

  

  . نيابیمکا : بخش اول  

  .واحکام فقهی  وقف : بخش دوم  

  . طبقه بندی مساجد : بخش سوم  

  .طراحی  برنامه فيزيکی : بخش چهارم  

  . طراح : بخش پنجم  
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                                                           بخش اول    
  ابیــانيـمک

  

ه باتوجه به توصيه های زير جوابگوی نيازهای بهتر است محل زمين مسجد بطريقی انتخاب شود ک

  :محل يا منطقه باشد 

  
 )١( .)، ناحيه ومنطقه  محله ( گانهسه قرارگيری مسجد درمرکزيت تقسيمات  - ١         

 .مکانيابی محل مساجد جديد در معابر اصلی جهت سهولت دسترسی  -٢        

  نفر جمعيت  ٥٠٠٠تا  ٢٠٠٠برای استفاده حدود ( ی متر بين مساجد محل ٥٠٠رعايت فاصله  - ٣         

    ) .محله              

  مثل پمپ بنزين صنايع اجد در مجاورت کاربری های ناسازگار و خطرسازــــعدم ساخت مس - ٤         

       ... ... خطر ناک و     

   .پست تعد رانش ونقاط ، گسلها ، آبگيرها، زمين های مسا مکانيابی مساجد دورازمسيل ه - ٥         

   . مکانيابی مسجد در محيط های خوش آب و هوا و شاخص شهری - ٦         

  

  

  

  

  

  

___________________  
شورايعالی معماری وشهرسازی ايران تنظيم گرديده ،  ٧/٥/٨٧تقسيم بندی محله ، ناحيه و منطقه براساس مصوبه ) ١(

  .   ی تهران مطابقت ندارد ولزومَا با معيارهای محالت ونواحی شهردار
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         بخش دوم        

 وقف و احکام فقهی  

  
  :وقف  -١  

   وجود وقفنامه در مورد زمين های تخصيص يافته به مسجد و ارائه آن به مرکز رسيدگی به امور   

 .مساجد الزاميست  

  

  )١(: احکام فقهی  -٢           
  :ساختمان-١-٢

  .که سبب ترويج فرهنگ بيگانه ميشود حرام است ربیطراحی وساخت به سبک غ-١-١-٢

  )٢١و٢٠سئوال  (

  )٢٥سئوال  (.طرح مسجد بايد ساده باشد و از تزئينات کاخ گونه پرهيز شود-٢-١-٢

جايز نيست ولی                     مسجد باشد ساخت حوض و کاشت درخت در آن ءصحن مسجد اگر جز-٣-١-٢

  )٢٨- ٣٩سئوال (. ه باشد، با رعايت مصلحت مانعی ندارداکرجزء مسجد قرار داده نشد 

   ساخت مناره ی بلند و ديوارهای بلند شبستان مسجد مانعی ندارد منتهی افراد و مکلفين -٤-١-٢

  )٢٢سئوال ( .بايد رعايت حدود شرعی را بنمايند

  که  مسجد جهت اقامه ی نماز در زمستان و تابستان جائی) صحن(مسقف کردن حياط  -٥-١-٢

  )٨٧م س  اتئاستفتااحکام .(احتياج به سقف دارد مانعی ندارد

  آن ) ورودی(مستحب است سرويسهای بهداشتی را در بيرون مسجد و در کنار در  -٦-١-٢

  )توضيح المسائل ١٤م (. بسازند

   پايين بردن سرويسهای بهداشتی برای جلوگيری از سرايت نم و رطوبت مانعی ندارد -٧-١-٢

  )٢ اتئاستفتاکام حا ،وقف، ٣٦سئوال (. ن تهويه و نورطبيعی کافیبشرط تامي
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  )٨٦م س  اتئاستفتا. (گود برداری مسجد برای ايجاد موتورخانه مانعی ندارد -٨-١-٢

  که برای مسجد وقف شده و در قسمتی از آن نماز خوانده شده، در محلی در قطعه زمينی -٩-١-٢

  ده، هرطور که مهندس معمار صالح بداند، ساختن که بعنوان مسجد در آن نماز خوانده نش 

  اله  آيت ،٥٢، سئوال ١٤٠صفحه ،١ج  ،احکام مجمع المسائل(.سرويسهای بهداشتی مانعی ندارد

  )گلپايگانی

  صفحه  ١عروه الوثقی ج . (ساختن کنگره و بالکن برای ديوار مسجد مکروه است - ١٠-١-٢

٦٠٠(  

  

  : تزئينات -٢-٢

بالمانع است، ولی با ) ع(تزئين مسجد با آيات قران وروايات و اسماء جالله و معصومين  -١-٢-٢
 لزوم ترک نقوش حيوانی است  طوحا نقوش گياهی و حيوانی مکروه است مخصوصًا نقوش حيوانی بلکه

  )٢٧،٣٦،٣٧ س ات مقام معظم رهبریئاستفتا ( .تسا عنامالب یسدنه و فاص شوقن اب یلو

يی مثل همچنين نبايد صورت چيزهابنابر احتياج واجب مسجد را به طال نبايد زينت نمايند و -٢-٢-٢
انسان وحيوان که روح دارد در مسجد نقش کنند، نقاشی چيزهايی که روح ندارند مثل گل و بوته مکروه 

  )٩٠٨ هلئسم ١ عجارم ماکحا هب دانتسا ( است

 ردز انم یلو درادن یعانم دجسم ناتسبش رد ليامش اي و هکم سکع ،ادهش سکع اي ولبات بصن -٣-٢-٢
 ( .دوش هدنشاوپ سعک یرو هدرپ اب زامن عقوم رد رمگ تسا هورکم حرو یذر يوصت و نانسا سکع لباقم

  )٤١ س ات مقام معظم رهبریئاستفتا

 :مراجعه شود زير  کتبواحکام شرعی مرتبط بامساجد به ايل فقهی از مسجهت اطالع بيشتر :تذکر مهم

ون مسجد ١٤٠ )١ اليف  -سؤال پيرام ور ت ه ام يدگی ب ز رس های مرک ات وپژوهش ر مطالع اجد دفت                .مس
  .ات مقام معظم رهبری ، باب وقفئاستفتا  )٢

  

_____________________ 

 .طبق فتاوای شرعی مقام معظم رهبری ميباشد ٨-١- ٢تا  ١-١-٢رديفهای   -)١(
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  بخش سوم        
  طبقه بندی مساجد       

  

  موم مردم می توانند از ـــرارداشته و عـــــت که در شهرها قـــاجدی اســل کليه مســشام: مساجد شهری        

      :اين مساجد از نظر موقعيت و اهميت بشرح زير دسته بندی می شوند . آن استفاده کنند            

 کوچکمحله ممکن است مساجد  در بسياری ازمحالت عالوه بر يک مسجد: مساجد زير محله ای -١

        شوند   مياحداث يرــخرادــــريق وقف افــــازطمربع جود داشته باشدکه معموالمتر ٥٠٠باعرصه کمتراز          

   .دارند ودرعين کوچکی و سادگی از فضای روحانی مطلوبی برخور         

   )١(. ترمربع می باشد م ٥٠٠مساحت عرصه اين مساجد حدود : مساجد محله ای  -٢     
 

  )٢(. مترمربع می باشد  ١٠٠٠مساحت عرصه اين مساجد حدود : مساجد ناحيه ای  -٣ 

 در نظر گرفته مترمربع  ٢٠٠٠مساحت اراضی مساجد منطقه ای حدود : مساجد منطقه ای  -٤ 

     .می شود           

  

  
_____________________ 

  .لی شهرسازی و معماری اشورايع ٧/۵/٨٧بر اساس مصوبه مؤرخ   -) ٢( -) ١(      

  ا جد ــبا توجه  به  اينکه در شهرها ، مصلی ها عملکرد مساجد جامع راهم دارند در دسته بندی مس:  ١توضيح     

  .ذکری از مساجد جامع نشده است       

  هستند که به دليل ايجاد اماکنی مــانند زيارتگاه  عالوه بر مساجد نامبرده گروه ديگری ازمساجد نيز:  ٢توضيح        

  ورزشی، پــــــارک ها -اهی ــع های صنعتی، مجموعه هـــای رفمقبرستان، مدرسه، دانشگاه، پادگان، مجت      

  .و غيره احداث می شود       
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٩ 
 

  بخش چهارم        
  برنامه فيزيکی طراحی       

    
   کی خاص خود و در هماهنگی با زمين اختــصاص يافته يفيز مساجد می بايست دارای بــرنامه   

   .به آنها باشند                 

  برنامه فيزيکی وطراحی بايــــد متناسب باسطح اعـيانی آن وبا:  مساجد زير محله ای - ١

    .هماهنگی مرکز رسيدگی به امور مساجد انجام شود                             

  طبق مصوبه شورايعالی معماری وشهرسازی حدود زمينمساحت  :جد محله ایمسا - ٢         

  :مترمربع می باشد و فضاهای مورد نياز عبارتند از  ٥٠٠                    

  ) .جلوخان(پيش فضا  -١-٢         
  .صحن  -٢-٢
  .شبستان ، فراداخوانی ، کفشداری و ورودی شبستان  -٣-٢
  .ضوخانه سرويس های بهداشتی و و -٤-٢
  .دفتر مسجد و اتاق روحانی  -٥-٢
  .انبار و آبدارخانه و فضاهای ارتباطی  -٦-د٢
  .محل زندگی خادم  -٧-٢
  . کتابخانه  -٨-٢
  

   حدود  ايران وشهرسازیطبق مصوبه شورايعالی معماری  زمينمساحت :ایمساجد ناحيه  -٣              

                             : ضاهای مورد نياز بشرح زير است مترمربع ميباشد وف ١٠٠٠                  

                   
  )                                                    جلوخان(پيش فضا  -١- ٣               
        .                                                              صحن  -٢- ٣                 
  .          شبستان ، فراداخوانی ، کفشداری و ورودی شبستان  -٣- ٣                 
  .                               سرويس های بهداشتی و وضوخانه  -٤- ٣                 

  . دفتر مسجد و اتاق روحانی -٥-٣                           
  .   انبار و آبدارخانه و فضاهای ارتباطی  -٦-٣                           
  .محل زندگی خادم  -٧-٣          
  .                                                      کتابخانه  -٨-٣          

                                                                                     . اطاق بسيج -٩-٣                           
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١٠ 
 

  

  

  

  و فضاهای نظرگرفته می شود مترمربع در ٢٠٠٠در حدود  زمينمساحت :  مساجد منطقه ای -٤              

  :مورد نياز بشرح زير است                       

  
  ) .جلوخان(پيش فضا  -١-٤                           

  .صحن  -٢-٤                           
   .  شبستان ، فراداخوانی ، کفشداری و ورودی شبستان  -٣-٤          

                                    .     سرويس های بهداشتی و وضوخانه  -٤- ٤                 
      .امنا تئهيدفتر مسجد ، اتاق روحانی ، اتاق مشاوره ، دفتر  -٥-٤          

                      .انبار ، آبدارخانه، فضاهای ارتباطی و تجاری  -٦-٤          
                       .                      محل زندگی روحانی مسجد -٧-٤          
                                                 .مسجد  خادممحل زندگی  -٨-٤          
                                .اق نگهداری کودکان و سالن ورزش ات -٩-٤          

                                                 .         فضاهای بسيج  - ١٠-٤                           
                                                      .           کتابخانه  - ١١-٤          

                      .سالن های چند منظوره و فضاهای پيش بينی نشده  - ١٢- ٤                 
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١١ 
 

  

  

  

  بخش پنجم      
  طــــــراح       
         

  وپيشينه آشنايی، يا حقوقی دارای پروانه اشتغال معماریقی طرح مسجد الزم است توسط مشاورين حقي          

  .باطراحی مساجد تهيه شود 
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١٢ 
 

  

   فصل دوم              

     الزامات قانونی     

  
                              .ارائه دستور نقشه شهرداری به مرکز رسيدگی به امور مساجد  -١ 

                     .برای تهيه طرح معماری  طراحی ازمرکز رسيدگی به امور مساجداخذ ضوابط  -٢           

 .  سازه نقشه های  جهت تهيه) مقاومت و نوع جنس زمين( ارائه نتيجه آزمايش مکانيک خاک  -٣     

                ها همسايهساختمان  کردن موقعيتمشخص باشناسايی ملک های همجوارودسترسيهای اطراف آن  -٤           

                                   . آفتاب و غيرهراز نظر اشراف، استفاده از نونسيت به زمين مسجد         

          طبيعی و مصنوعی عوارضارائه گزارش برداشت زمين شامل حدود اربعه ، زوايا، شيب زمين، - ٥   

 .) ١( ؤلئن جهت قبله از طريق مبادی مسيوهمچنين تعي        

 . رعايت مقررات ملی ساختمان - ٦   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________  

فيزيک دانشگاه تهران ،يا وئاطالع رسانی مرکز تقويم موسسه ژ در تعـيين قبله ، طراح بايد از سايت های پايگاه -  ١
.org/farsi/qeble/index.htmWWW.NOJOMIhttp//   ايت مسجد وزارت راه و شهرسازی ويا س. 

  WWW.MOSQUE.irhttp//    يد استفاده نما .  
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١٣ 
 

  

                                               فصل سوم     
    الزامات و توصيه های عمومی      

  
 . تهيه نقشه های وضع موجود مسجد و نگهداری آنها در دفتر مسجد -١    

                            ٧/٥/٨٧مصوبه مورخ  ٧ -٢بند  گونی ساختمانهای مجاور مسجد با توجه بههمخوانی و هم -٢       

         )١( .شهرسازی و معماری ايران شورايعالی            

 . بطنقشه برداری صحيح و تعيين دقيق جهت قبله توسط دستگاههای ذير  - ٣

 .هماهنگی نقشه های سازه ، تاسيسات الکتريکی و مکانيکی با نقشه های معماری -٤

 .اجرای کامل نقشه های تائيد شده توسط مرکز امور مساجد برنظارت دقيق  -٥

          .رعايت اصول ايمنی ساختمان در هنگام ساخت  -٦      
 

 

 

  

  

  

  

 

 

_____________________________________  

سه  ارتفاع ابنيه اطراف مسجد  حد اقل تا( : شورايعالی شهر سازی و معماری ايران  ٧/۵/٨٧مصوبه  ٧-٢بند  )١(
 .)پالک  بايستی کمتر و يا هم ارتفاع مساجد پيش بينی شده باشد
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١٤ 
 

 

  فصل چهارم           
  الزامات و توصيه های طراحی معماری      

    

                                    . ل طراحیمبانی نظری و اصو :بخش اول         

                                                      . سازماندهی کلی طرح : بخش دوم 

                                                                       . کاربری و سطح اشغال :بخش سوم         

                                    شبستان مسجد با فضاهای جانبی وارتباط صحن و : بخش چهارم        

       .الحاقی آن                                

                      . ) سرويسهای بهداشتی ( وضوخانه و آبريزگاهها : بخش پنجم 

                                                                . سيمای مسجد : بخش ششم 

     . موقعيت مسجد در مواجهه با بحران:  بخش هفتم        
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١٥ 
 

                                                            بخش اول       
    ی نظری و اصول طراحینامب     

هری و محل اجتماع مومنين و با توجه به اهميت بنای مسجد به عنوان ممتازترين بنای ش     

درک مبانی طراحی مساجد با ارزش ايران و ساير کشورهای اسالمی از اهم وظائف  ،نمازگزاران

  :دطراحان می باشد و به اين دليل نکات زير بايد مبنای کار طراحی قرار گير

 : الزامات -١
    . اجتناب از طراحی بدون منطق الگوهای تاريخی -١- ١

       بمنظور تنظيم برنامه         ه عنوان فضای عبادت و بازشناسی کارکردهای آنتعريف مسجد ب -٢- ١

          .  فيزيکی طراحی         

 . رعايت اصل سادگی و پرهيز از تجمالت و تزئينات اضافی -٣-١

 : وصيه هات -٢

  .گی به امور مساجد قبل از شروع طراحیتبادل نظر با کارشناسان مرکز رسيد  -١-٢                    

      امور مساجد جهت مطالعات  مرکز مسجد فعال با معرفی ٥بازديد از حد اقل   -  ٢-٢                     

                                       .            ملکرد واقعی مسجد آشنايی با عو ميدانی                             

  .کاهد می ی مسجدپرهيز از نو آوريهايی که از تشّخص بنا - 2-3                     

 

  

  

    

 



 ضــوابط ومــقررات طـــراحی مساجد    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦ 
 

  

                                                       بخش دوم    
                                  سازماندهی کلی طرح  
  : الزامات    

و الحاقی مسجد به عنوان  جانبی اصلی، جمی و عملکردی فضاهایرعايت اصل وحدت نظام ح -١- ١

  *   . غالب باشد، موضوع واحد بصورتيکه شاخص بودن مسجداز جهت منظر شهری وعملکردی

 . و تبعيت فضاهای جانبی و الحاقی از آن) شبستان(محوريت فضای عبادی  - ٢-١

 .مير و مرمت قديمی مسجد هنگام تخريب ، احداث ، تع رعايت حرمت حدود شبستان - ٣-١

  رعايت هندسه فضای شبستان بر محوريت قبله و همچنين رعايت جهت قبله در سازماندهی کلی احجام - ٤-١

 .رعايت سلسله مراتب فضاهای اصلی ، جانبی و الحاقی در طراحی کلی  - ٥-١

 . رعايت اصل عدم اشراف - ٦-١

 . خوانیا طراحی فضای مخصوص فراد - ٧-١

 :رعايت حقوق همسايگان  - ٨-١

                            .عدم سايه اندازی روی ساختمان و فضاهای باز ساختمان همسايه  -١-  ٨ - ١

 .    متری کف ٧٠/١تعبيه پنجره های مشرف به ساختمان همسايگان درارتفاع باالتراز  -٢-  ٨ - ١

                              . نما سازی ديوارهای جانبی مشرف به همسايگان وديد عموم -٣ -٨ - ١

   الکتريکیکانيکی ون در نصب و استفاده از تاسيسات مرعايت عدم مزاحمت برای همسايگا -٤-٨ - ١

    . ..) باران، هواکشها ، بلندگوها و لوله های آب از قبيل(           

  د نيمدر صورتيکه شبستان فاق( سقف زيردر مساجد محله ای حد اقل ارتفاع شبستان ، از کف تا -٥ -٨ - ١

 متر از کف ٥/٨ حدود متر و در صورت وجود نيم طبقه حد اقل ارتفاع شبستان ٥) طبقه باشد            

     .متر باشد  ٤حدود مفيد از کف تا زير سقف نيم طبقه ارتفاع سقف بصورتيکه تا زير زمين

  ، ارتفاع مفيد شبستان)  ٥-٨- ١ضمن تأکيد بر رعايت مفاد بند ( در مساجد ناحيه ای و منطقه ای  -٦ -٨ - ١

  .متناسب بامساحت فضای اختصاص يافته به شبستان بيشتر باشد می تواند              

  نياز فضاهای  و در صورت باالتر باشد ، گذرسانتمتر ازکف  ٥٠طبقه همکف حد اقل  تراز -٧ -٨ - ١

                     .سانتمتر باشد   ١٥٠+ به نور طبيعی حد اقل ارتفاع همکف از گذر   زيرزمين           
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١٧ 
 

  : توصيه ها -٢   
    . باشدحتی المقدور ورودی شبستان به گونه ای طراحی گردد که ورود نمازگزاران رو به قبله  - ١- ٢

  .  وفضاهای جانبی و الحاقی آن زن، تقارن و تعادل در طراحی مسجدرعايت توا -٢- ٢

  . ايواندارای المقدور توجه به ايجاد صحن  حتی -٣- ٢

  .حتی المقدور رعايت اصل طراحی درون گرا -٤- ٢

  . رعايت تناسبات هندسی عناصر معماری و آرايه های مساجد شاخص  در طراحی -٥- ٢

_____________________  

  :شرح فضاهای اصلی ، جانبی و الحاقی *   

 :فضاهای اصلی - 1

       . )بد خانه و محرابگن،  ورودی( شبستان -١- ١
                                          . ) ...ايوان ، رواق و( صحن - ٢-١
 .هشتی  - ٣-١

                                         .) بعنوان نماد شهری بدنه مسجد( سر در مسجد - ٤-١              
  . )پيش فضا( جلوخان -٥-١              

 .می باشد) صحن و شبستان(فضاهايی که در ارتباط مستقيم با فضاهای اصلی :فضاهای جانبی  -٢      

  . ) ....  خانه ، آموزشی ، تئقرا( فرهنگی  -١-٢    
  .کتابخانه  -٢-٢              

  آبدارخانه ، دفتر روحانی ، وضوخانه وآبريزگاه ، انبار ، امورخيريه ، ( خدماتی  -٣-٢              
 تئ هي، دفتر بسيج وفضاهای چند منظوره ، سالن های مراسم مذهبی ، دفتر مسجد 

                       .) امناء 
        .منزل خادم  -٤-٢              

       
ه    ) :ترجيحا مستقل از مسجد ( فضاهای الحاقی  -٣ ازی ب وده و ني      فضاهائی که دارای عملکرد مستقل ب

 .ا فضاهای اصلی مسجد ندارندارتباط مستقيم ب
 

  .تجاری  -١-٣    
  . آشپزخانه -٢-٣    
  . درمانگاه -٣-٣    
  .بسيج  پايگاه -٤-٣    
  .صندوق قرض الحسنه  -٥-٣    
  . منزل روحانی - ٦-٣              
      .مهمانسرا  -٧-٣    
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١٨ 
 

                               

    بخش سوم            
  کاربری و سطح اشغال    
وجهی را   جمعيت قابل محدود مسجد بنائی عمومی با جمعيت پذيری باالست بدين معنا که در زمان             ت

ادی    فضای  در اهميت اين موضوع توجه به سرانه . در خود جای می دهد ع    ٧/٠حدود   ( خالص عب ر مرب مت

  .                                          حائز اهميت است ) ربرای هر نف

ادی در مسجد                      اس     ( عليرغم پايين بودن سرانه فضای خالص عب ا مقي ی ب  )کوچک    حتی مساجد محل

                       .به رقمی کمتر از اين مقدار نيز تنزل می يابد ، ايام خاص ،مانند ليالی قدرو دهه محرمدر

   : الزامات -١                  

  .*   پيش بينی فضا های سر پوشيده و باز متعادل در طراحی -١-١     

  .رعايت حقوق همجواری همسايگان  -٢- ١

       : توصيه ها  -٢   

  جداسازی بدنه مسجد، علی الخصوص قسمت شبستان و محراب ،با ديوار همسايه و رعايت فاصله  -١- ٢

  . )جهت حفظ طهارت مسجد(  مناسب        

______________________  

ه      *             ه ای، ناحي ه ای، محل ر محل ه   ای نسبت سطح اشغال مورد نياز در مساجد چهار گانه  زي بشرح  ای و منطق

      :زير است 

اجد  -١    هزيرمس احت : ای محل ين مس اجد  زم ر مس دود زي ه ای ح ه  ٣٠٠محل د ک ع ميباش مترمرب

ه همکف   نسبت سطح اشغال ناخالص کاربريهای    افرض استفاده از نيم طبقه برای بانوانب ه شرح    آن در طبق ب

    : زير است

 .سردر و ورودی متناسب باگذر همجوار مسجد  - ١-١
 % .٦٠شبستان  - ٢-١
 % .٦کفشداری ، آبدارخانه و انبار  - ٣-١
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١٩ 
 

 
 % .١٠سرويسهای بهداشتی  - ٤-١
 % . ٢٤ فضاهای ارتباطی ، پله ها و سطح اشغال ديوارها - ٥-١

  
 مصوبه شورايعالی معماریمساجد محله ای طبق  زمينمساحت   : مساجد محله ای -٢            

کاربريهای مساجد  اين اساس نسبت سطح اشغال ناخالص مترمربع ميباشد که بر ٥٠٠ايران حدود  وشهرسازی

                                                                                     :به شرح زير است حدودا محله ای در طبقه همکف

                                                                                  
 % . ٢ حداقلپيش فضا  - ١-٢
 % . ١٢حداقل صحن  - ٢-٢
 % .  ٥٥شبستان  همکف   - ٣-٢
 % . ٢فراداخوانی  - ٤-٢
 % . ٢تان کفشداری و ورودی شبس - ٥-٢
 % . ٩سرويسهای بهداشتی  - ٦-٢
 % . ٣دفتر مسجد و اتاق روحانی  - ٧-٢
 % . ٣انبار و آبدارخانه  - ٨-٢
 ) .ومازاد در طبقات(در همکف %   ٢محل زندگی خادم  بافرض حد اکثر   - ٩-٢
 % . ٤فضای ارتباطی  - ١٠-٢
ه   ١٢٠ی حدود ه امساحت کتابخانه در مسجد محل% ( ٦کتابخانه  -١١-٢ مترمربع می باشد ، ک

 ) .جانمايی شود مترمربع آن می تواند در طبقه همکف فقط بمنظور تامين دسترسی ها ٣٠حدود 
  

   
ه ای -٣                اجد ناحي احت   :مس ينمس ه  زم اجد ناحي ورايعالی مس وبه ش ق مص ار ای طب   ی        معم

رای شبستان    پيش بي با. مربع می باشدمتر ١٠٠٠شهرسازی ايران حدود و ه ب انوان نی استفاده از نيم طبق  نسبت    ،ب

    :به شرح زير استحدودَا سطح اشغال کاربريها در طبقه همکف 

  

  % . ٥٠شبستان همکف   -١-٣               
  % . ٢ حد اقل فضا پيش  -٢- ٣     

  % . ١٢حد اقل صحن   - ٣-٣
  % . ٥سردر ورودی و کفشداری   - ٤-٣

  % .   ٢فرادا خوانی   - ٥-٣  
  % . ٧سرويسهای بهداشتی   - ٦-٣  
  % . ٢دفتر مسجد و اتاق روحانی   - ٧-٣  
  % . ٣انبار و آبدارخانه   - ٨-٣  
  % . ٢اتاق بسيج   - ٩-٣
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٢٠ 
 

  % . ٤محل زندگی خادم   - ١٠-٣  
  % . ٥فضای ارتباطی   -١١-٣       

ه    -١٢-٣ ه ای حدود      % (  ٦کتابخان ه در مسجد ناحي ع می باشد     متر ١٦٠مساحت کتابخان مرب
ا ، آسانسور ،     ٦٠که حدود  مترمربع آن می تواند در طبقه همکف فقط بمنظور تامين دسترسی ه

  ) .سرويس بهداشتی و فضای اطالعات جانمايی شود 
  

ه ای حدود    زمين مساحت :مساجد منطقه ای  - ٤          ه می        ٢٠٠٠مساجد منطق ع در نظر گرفت ر مرب مت

ی ا و ودـــش ه همکف             با پيش بين ا در طبق انوان ، نسبت سطح اشغال کاربريه رای شبستان ب ه ب يم طبق تفاده از ن س

  :شرح زير است ه بحدودَا 

  % . ٤٠شبستان همکف   -١-٤                

  % . ١٨حد اقل صحن   - ٢-٤
  % .٥/٢حد اقل ) جلوخان ( پيش فضا   - ٣-٤

  . % ٥/٢کفشداری وپيش ورودی مسجد   - ٤-٤              
  % . ٥/١انبار و آبدارخانه   - ٥-٤

  % . ١فرادا خوانی   -٦-٤                
  % . ٣امناء  تئهيدفتر مسجد ، اتاق روحانی ، اتاق مشاور و دفتر   -٧-٤      
   % . ٧بهداشتی و وضوخاته سرويس های   -٨-٤      
  . )مازاد در طبقات (  %  ٢اتاق ورزش  در همکف    -٩-٤      
  % . ٥/١فضای بسيج   -١٠-٤      
  ) .در صورت امکان در طبقه همکف % (  ٢مجل زندگی خادم   -١١-٤      
  % . ٥/١محل نگهداری کودکان   -١٢-٤      
  % . ٥/١محل پيش ورودی سالنهای چند منظوره    -١٣-٤      
  % . ١٠فضای ارتباطی وتجاری   -١٤-٤      

               مترمربع  ٢٤٠جد منطقه ای حدود اساحت کتابخانه در مسم% (  ٦کتابخانه   - ١٥-٤              
  ) .مترمربع آن می تواند در طبقه همکف جانمايی شود  ١٢٠که حدود  می باشد                         
  

___________________                                                                                                                  
      

دی          :١توضيح      د در دسته بن م دارن ـع را ه با توجه به اينکه در شهرها ، مصلی ها عملکرد مساجد جامــ

  .مساجد جامع نشده است  مساجد ذکری از

ا فضاهای شبستان،          :٢توضيح         اط ب نسبتهای مذکور در مساجد محله ای ، ناحيه ای و منطقه ای در ارتب

ده ،            تفاده کنن اعی وجمعيت اس ه شرايط اقليمی ، موقعيت اجتم د باتوجه ب صحن ، پيش فضا و کفشداری ميتوان

عديل شود ، اما در صدهای بخشهای مذکور بايد برابر مجموع در  قبله توسط طراح ت جهت وهم چنين استهالک

يش فضا       ( برده باشد صد فضاهای نام مثَال ؛ در مساجد ناحيه ای مجموع درصد فضاهای شبستان ، صحن ، پ

      ) . درصد ميباشد  ٦٩وکفشداری برابر 
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٢١ 
 

  

  بخش چهارم        
  و الحاقی مسجد یارتباط فضاهای اصلی  با فضاهای جانب   

  
اجد متشکل از فضاه          ه دسترسی های مس د کيفيمجموع ه هر يک واج ت خاص و ای رابطی است ک

  .عملکرد ويژه ای می باشد 

ن                   اطی ، اي د عملکردی فضاهای ارتب ـ موضوع توج  در مسجد با توجه به ماهيت چن مضاعفی     هـــ

                                                                                                .رادر طراحی طلب می کند

                                                                                               

 : الزامات -١
  .اجتناب از تداخل مسير بانوان و آقايان  -١- ١

 . )١( شبستان ضایرعايت سلسله مراتب دسترسی به ف -٢- ١

  )٢(حرکتی -معلولين جسمی جانبازان واجتناب ازايجاد پله های نامناسب وامکان بهره مندی سالمندان، -٣- ١

 )  ٧بخش  ٤ -١بند  (دسترسيهای عمومی، پله  رعايت تعداد،ظرفيت، ابعاد واستانداردهای -٤- ١

  .آسانسور، باال بر و رامپ

 .ی به شبستان اصلی تامين نور و تهويه طبيعی برای مسيرهای دسترس -٥- ١

 .اولويت دسترسی به فضای شبستان در سازماندهی مسيرهای ارتباطی درون بنا  -٦- ١

اری  ٧/٥/٨٧مصوبه  ٧-٢رعايت بند  -٧- ١ ران  شورايعالی شهرسازی و معم در طراحی مسجد در    اي

  . )٣(مورد ارتفاع فضاهای الحاقی و جنبی 

  

   : توصيه ها -٢          

  
  .تسهيل کنترل جمعيت مسجد گردد حوی باشد که باعثطراحی دسترسی ها به ن -١- ٢

  . پرهيز از پيچيده نمودن مسير های ارتباطی -٢- ٢
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٢٢ 
 

  

  

  .بردن کيفيت دسترسی های مسجد  تامين ديد مناسب به فضای باز جهت باال -٣- ٢

  .دسترسی درون مسجد  توجه به ماهيت چند عملکردی مسيرهای -٤- ٢

  استفاده بصورتی طراحی شود که در ای قابلارتباط شبستان، صحن و ساير فضاه -٥- ٢

      .) ٤( مواقع خاص برگزاری نماز جماعت اتصال صفوف نمازگزاران ممکن باشد        

   

  
  
  
  
  
  

                           

  
  
  
  
  
  

                          

  

_______________________  
ايوان ، فرادا خوانی ، (ورودی به شبستان  دی ، صحن ، پيشجلوخان ، هشتی ورو: سلسله مراتب فضاهای مسجد   -١

 .وشبستان ) رواق ، کفشداری 

 .استفاده از آسانسور در صورتيکه شبستان و سرويسهای بهداشتی در طبقه همکف مستقر نباشند الزاميست   -٢

 ٧/٥/٨٧مصوبه (بايستی کمتر يا هم ارتفاع مساجد باشد ) حد اقل سه پالک ( بنيه اطراف مساجد ارتفاع ا  -٣

 . )ايران  شورايعالی شهرسازی و معماری

 .پايين تر باشد هم سطح يا اران م جماعت بايد از تراز صفوف نمازگزتوجه شود که به هر صورت ، تراز مکان اما  -٤
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٢٣ 
 

  

  بخش پنجم       
  )سرويس بهداشتی( وضوخانه و آبريزگاه    

اشتی مساجدازاهميت ويژه برخوردار رعايت الزامات بهداشتی و کيفيت فضا در طراحی سرويس های بهد      

    . می باشد

  
 : الزامات -١

 .) ١( جدا سازی وضوخانه و آبريزگاه در مساجد ناحيه ای و منطقه ای -١- ١

 ه به فضای عبادی نرسد وج شبستان بصورتيکه رطوبت آنها  به هيچ آبريزگاه از رعايت فاصله مناسب -٢- ١

 . مناسب و کافی تامين نور و تهويه طبيعی و مکانيکی  -٣- ١

 . پيش بينی پاشويه و سکو در وضوخانه -٤- ١

  .تمرکز سرويسهای بهداشتی در يک مکان ويا عدم تمرکز آن بصورت منطقی در طرح  -٥- ١

  .حرکتی در بخش بانوان وآقايان  -پيش بينی حد اقل يک چشمه سرويس بهداشتی جهت معلولين جسمی -٦- ١

 : توصيه ها -٢   
  . و تجهيزات الزم برای وضو و آبخوری در صحن) برای تلطيف فضا(ايجاد حوض  -١- ٢

  . طبقه مربوط به خود همکف يااحداث سرويس بهداشتی آقايان و خانمها در -٢- ٢

   . حتی المقدور نزديک درب ورودی مسجد و با دسترسی عموم آقايانبهداشتی  احداث سرويس -٣- ٢
اه      -٤-٢  ی فضاهای وضوخانه و آبريزگ رين و       پيش بين     خارج از فضای شبستان بصورتيکه در قسمت زي

                                                                                             . باالی شبستان نباشد

            ،ی که برای زمان پيک طراحی شده بهتر است تبه علت استفاده بهينه از سرويسهای بهداش -٥- ٢

   .گردد طراحی و اجراء  )پيک برای زمان(بهداشتی بصورت فعال و ذخيره  سرويسهای         

 

  ه صفحه بعدرجوع شود ب                                             ______________________ ⇐
                                                             

  .در صورت امکان جدا سازی انجام شودجد محلی  در مسا) ١(
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٢٤ 
 

 :جهت محاسبه آبريزگاه ها و دستشويی ها 

  :آبريزگاه فرمول زير مورد استفاده قرار گيرد  تعداد برای تعيين: ١ توضيح

        K   × تعداد آبريزگاه=  در صدی از تعداد افراد نمازگزار در زمان پيک× مدت زمان تخليه  

  مدت زمان پيک                                                   
  

 )پنج دهم(۵/٠برابر    Kضريب  - ١-١
 .دقيقه  ١۵مدت زمان پيک  - ٢-١
 .دقيقه  ۵مدت تخليه برابر  - ٣-١
  .تعداد کل نمازگزاران % ٢٠تعداد افراد استفاده کننده در زمان پيک برابر  - ۴-١

  :استفاده قرار گيرد  مورد د شيرهای دستشويی وضوخانه ها فرمول زيربرای تعيين تعدا: ٢ توضيح

K           ×تعداد شيرهای دستشويی=  در صدی از تعداد افراد نمازگزار در زمان پيک× مدت زمان وضو  

 مدت زمان پيک                                                   
 

 )هفت دهم(  ٧/٠برابر    Kضريب  - ١-٢
 .دقيقه  ١۵مدت زمان پيک  - ٢-٢
 .دقيقه  ٣مدت زمان وضو برابر  - ٣-٢
  .تعداد کل نمازگزاران % ٢٠تعداد افراد استفاده کننده در زمان پيک برابر  - ۴-٢
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٢٥ 
 

  

  بخش ششم       
      سيمای مسجد        

  
ر ابنيه عمومی مسجد به عنوان بنای شاخص در کنار ساي ، های تاريخی سرزمينهای اسالمیدر شهر  

ی شناخته شده جايگاه تثبيت شده ای داشته و عناصر آن مثل گنبد، سردر و مناره ها به عنوان نشانه های شهر

عمومی و با قداست، ايجاب می کند  یبه عنوان ساختمان ی مسجدتشخص و هويت نمادين بنا. مطرح بوده است

  . بنحوی از بافت مسکونی يا تجاری اطراف متمايز باشد

  
 : الزامات -١

                  که برای يافتن آن نياز صورت گيردطراحی بنای مسجد به عنوان نماد و نشانه شهری بگونه ای  -١- ١      

                                                                                             .راهنما نباشد  یبه تابلو                 

    . بيرونیو  رونیو توجه به نور پردازی د یرعايت هماهنگ -٢- ١

  .رعايت هندسه وابعاد متناسب بافضای مسجد  -٣- ١

  : توصيه ها -٢      
گردد  اری پوششهای آن رعايتـــــالح و ماندگتناسب و جنس مص،در طراحی عناصر شاخص  -١- ٢

                                                               ) ترجيحًا استفاده از مصالح محلی و بومی (       

  : استفاده از نمادهای مهم و اصيل مساجد به شرح ذيل  -٢- ٢

 .ايرانی  - قوس اسالمی -١-٢- ٢
 .گنبد  -٢-٢- ٢
 .سردر شاخص  -٣-٢- ٢
 .ايوان  -٤-٢- ٢
 .)در مساجد ناحيه ای و منطقه ای ايجاد صحن الزامی است ( .صحن  -٥-٢- ٢
  . گلدسته  -٦-٢- ٢
 .محراب  -٧-٢- ٢
 .رواق  -٨-٢- ٢
 ) .به تناسب موقعيت و طبقه بندی مسجد ( جلوخان  -٩-٢- ٢
 .مأذنه  -١٠-٢- ٢
  .هشتی  -١١-٢- ٢
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٢٦ 
 

  
  بخش هفتم  
  مالحظات طراحی مسجد جهت شرايط  بحران   

  
  
                  قررات ملیـمو وابط بنای مسجد بعنوان مهمترين ساختمان جامعه اسالمی الزمست با رعايت ض         

  بتواند ايستادگی در برابرخطرات ساختمان به طريقی طراحی و اجراء شود که عالوه بر مقاومت کافی برای

  .قرار گيرد  استفاده درمواقع ويژه بعنوان پايگاه مديريت بحران مورد

  

 : الزامات -١            
 .جريان صاحب صالحيت توسط م داستفاده از مصالح استاندار -١- ١

 .معبر اصلی به مسجد امکان دسترسی خودرو های امدادی از  -٢- ١

ه گزارش آن قبل از شروع ئااز نظر خطرات احتمالی و ار بررسی کيفيت ابنيه مجاور زمين مسجد  -٣- ١

 .طراحی 

 .در طراحی پله ها و پاگردها رعايت ضوابط ومقررات ملی ساختمان  -٤- ١

باز اطراف و صحن مسجد جهت امکان تخليه سريع جمعيت  تامين خروجيهای اضطراری و سطوح -٥- ١

 .در مواقع بحران 

 :زمين الزم است  در صورت احداث آشپزخانه در زير  -٦- ١

 .متر باشد ٥/٣حد اقل ارتفاع مفيد   -١-٦- ١

ع مربمتر ٢٥جهت نور وتهويه مناسب بامساحت حداقل کف آشپزخانه تامين حياط همطراز -٢-٦-١      

رخانه ، دودکشها و هواکشها با رعايت جهت باد و وبهداشتی ، آشپزخانه ، موت ی سرويسهایئجانما -٧- ١

 .های الزم درااستاند

 ٧٠در شبستان ، سالنهای چند منظوره وساير فضاهای جمعی مسجد در صورتی که سطح آن کمتر از  -٨- ١

ود ، در نظر گرفته ش سانتيمتر ١٥٠ حد اقلکفايت می کند ، وعرض آن مترمربع باشد و جود يک در

 . مترمربع تابع ضوابط آتش نشانی می باشد  ٧٠وباالتر از 

 .کفايت دارد  مترمربع وجود يک در ١٠٠کمتر از  مساحت رخانه با ودر موت -٩- ١
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٢٧ 
 

  

 

. مساوی يا بزرگتر باشدشبستان در طبقات شبستان فاصله دو پلکان بايد بانصف قطر بزرگ  - ١٠- ١

 .ونمازگزاران به هردو پله دسترسی داشته باشند 

 ٥/١٧ثر کارتفاع هرپله حد ا،سانتيمتر ٣٠وعرض هر پله  ،متر ٣پله  فضای محصورل عرض حد اق - ١١- ١

 )١( .سانتيمتر در نظر گرفته شود  ١٥٠وعرض پاگردها  سانتيمتر 

متر بيشتر باشد ؛ بايد يک فضای باز  ١٥فاصله دسترسی از حاشيه معبر تا برساختمان شبستان اگر از  - ١٢- ١

متری اين فضا بايد يک درب حد  ٦ايجاد شود ، و در جبهه بستان متر در نزديکی ساختمان ش ٦×١٠

  .متر در نظر گرفته شود  ٥اقل بعرض 

    .استفاده از سيستمهای اعالم واطفای حريق باتوجه به ضوابط سازمان آتش نشانی  - ١٣- ١

 
  

  
            

                                        

  

  

  

  

  

 

______________________  
  .سانتيمتر باشد  ٢٨٠فضای محصور پله ها عرض در مساجد کوچک محلی حد اقل  ) ١(       



  مشــــاور عمــــرانی                                     

  ١٣٩١ بهـمن                                          


