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 با تشکر از زحمات و سعه صدر استاد گرانقدر دکتر مهدي حمزه نژاد

 

 و مدیر گروه عزیزم جناب دکتر امینیان

 

شوراي اسالمی شهر با تشکر از جناب آقاي حاج مصطفی آقایی ریاست محترم 

 دماوند

 همچنین با تشکر از حجت االسالم حامد رمضانعلی

 و

 دوست ، همکار و برادر خوبم جناب آقاي مهندس محمد تفضلی 

 

 ...خوبان دوران تحصیلم ي وهمه
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 :چکیده

 

طراحی مشارکتی از جمله مقوله های بسیار مهم در طراحی معماری می باشد ، توجه به خواسته های کاربران آن 

هم در محیط های کوچک که با اعمال نظر های غیر حرفه ای موجب تخریب هویت فضایی می شوند می تواند 

 .باشد ی کالن ترهاشهر و حتی در مقیاس  –یکی از عوامل جلوگیری از رشد معماری یک منطقه 

از این رو با در نظر گرفتن خواسته های عوام و البته خواص یک منطقه  وترکیب آن با قواعد علمی معماری و شهر 

  .سازی  وهمچنین  پیش بینی نیاز های آتی فضا سعی در خلق رویدادی جدید شده است

و  پیش رو مذهبی یفضاکمی توسعه ضمن  به محدوده طرح تا با نگاهی جامع این تحقیق سعی بر آن شده است در

وخوب   نو فضاییخلق  در جهتظرفیت های فرهنگی ، اقتصادی و گردشگری  همه ؛از نآ اطراف محدوده های 

استفاده از برای نمونه  ، دست پیدا کرداز دیدگاه معماری وشهرسازی افزایش کیفیت فضایی  شود تا بهاستفاده 

از ... فرهنگی ، شفافیت و  –الگو های هویت بخش معماری نظیر رواق ، صحن و باغ تخت و نماد گرایی تاریخی 

 .نمونه هایی هستند که در نیل به این هدف از آن بهره گرفته شده است

دماوند تحقیق واهالی مسجد جامع  پروژه ، وروند فرسایشی ارتباط با شهرداری  واقعی بودنبا توجه به سختی کار و 

جنبه شماتیک و مطالعات معطوف به ضلع غربی مسجد جامع دماوند گردیده و توسعه مسجد از دیگر جهات  عمدتا

 .اولیه دارد که از این بابت از اساتید گرانقدر و دانشجویان محترم پوزش می طلبم

 .مسجد جامع دماوند را به نحو احسنت به اتمام برسانم امید که روزی بتوانم به شکل واقعی خود توسعه همه جانبه 

 1با ارائه نقشه های فاز  2/1/2939ماهه در تاریخ  سه هشتطراحی ضلع غربی مسجد جامع دماوند پس از یک پرو

معماری به  اداره شهرداری دماوند به پایان رسید، امید که سعی اینجانب منجر به باز شدن دریچه ای به انجام پایان 

 .باشد( ع)نامه های اجرایی در دانشگاه حضرت امام رضا 
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 فصل اول

 : مقدمه               

 

اجتماعی است که همواره با عملکرد چند بعدی خود ؛ تاثیرات مهم و  -مسجد یکی از مهم ترین پایگاه های دینی

ترین جایگاه را در این میان به خود از آن میان مسجد جامع اصلی  .جریان سازی را در بستر خود شکل داده است 

  .اختصاص داده است

بنا به همین اهمیت است که شکل و فضاهای مورد نیاز مساجد اهمیت ویژه ای به خود می گیرد و بستر تحقیق و 

 .مطالعه راجع به ملزومات و نیازمندی های آن را ضروری می کند

جمعیت ؛ نیاز مندی های طرح نیز تغییر پیدا کرده و بسته  با گذشت زمان و افزایش جمعیت ، توسعه شهر ها و رشد

در این راستا بررسی تدابیر اتخاذ شده . به ویژگی ها و عقبه بنای اولیه نیاز به الحاق و یا توسعه بنیادی پیدا می کند

مهم مذهبی در معماری گذشته ایران در توسعه فضا های مذهبی می تواند نقش موثری را در تکامل این پایگاه های 

 . کند ایفا وسیاسی فرهنگی –

 همواره با ظهور ادیان در تاریخ مسئله پرستش نیز مطرح بوده است

متناسب با آموزه های هر دین و نیاز به محلی برای ترویج خداپرستی و هدایت عامه مردم به سمت اصول آن دین ، 

با گذشت زمان ونیاز به  . رح بوده استبا مقیاس های مختلف مط( دینی)مسئله ساخت فضاهای خدمات دهنده 

ساخت بناهای مذهبی کالن و همچنین متناسب باصرف هزینه و زمان زیاد در ساخت این فضا ها، بر همین اساس تا 

مدت های زیاد و گاها هیچ وقت دیگر امکان ساخت از نو چنین فضا هایی فراهم نمی باشد؛ضمن اینکه استفاده از 

  . زیاد به آن ارزش تاریخی و حتی استراتژیک میداده و حفظ آن ضروری می نماید این فضاها در زمان های

با توجه به این نکات و همچنین تعریف نیاز های نو در بستر کالبد بنای اولیه ، مسئله توسعه به وجود می آید، به 

زمان ونیاز به فضاهای عنوان مثال با ظهور اسالم ابتدا مساجد به صورت شبستانی ساخته می شدند با گذشت 

  .خدماتی، مساجد شبستانی  تبدیل به مساجد ایوانی و سپس چهار ایوانی همراه با گنبد ومناره شدند

مسجد جامع دماوند که بر اساس اسناد تاریخی مسیر تاریخی زیادی را طی کرده است بارها مورد بازسازی قرار 

دوره سلجوقی است اگرچه قسمتهای زیادی از آن حتی  مسجدی که امروزه باقی مانده است مربوط به. گرفته

اما در مجموع مسجد . متعلقات به دوره سلجوقی امروزه ازبین رفته اند و عناصری جدیدتر جای آنها را گرفته است

جامع دماوند به عنوان بزرگترین مسجد شهر و یکی از آثار تاریخی شهرستان  و همچنین به دلیل قرارگرفتن در 

هر و میان بافت اصلی همواره مورد توجه شهروندان بوده است ، و به عنوان المانی است که نه تنها برای مرکزیت ش
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در مطالعات پیش رو با  بررسی . جامعه مهندسین و تاریخ دوستان بلکه برای همه شهروندان جایگاه ویژه ای دارد

فاظت از بافت تاریخی آن جهت توسعه دقیق سعی بر آن است تا طرحی درخور جایگاه روحانی مسجد جامع و ح

 . فضای پیرامونی آن ارائه بشود

پردازش ایده طراحی باغ ایرانی و در کنار آن فضاهایی با کاربری های مشخص که پاسخگوی نیازهای نسل جدید 

  . باشد ، با توجه به مطالعات وسیع در این زمینه و شناخت کمبودهای شهر دماوند انجام شده است

ه که در ادامه توضیح داده خواهد شد طراحی فضاهایی همچون خانه فرهنگ در بستری با مفاهیم معماری همانگون

  . باغ ایرانی ، یکی از مهمترین کمبودهای شهر و اساسی ترین نیازهای نسل جوان را مرتفع خواهد کرد

 دومفصل 

 :پیشینه تحقیق                   

 

کهن شهر دماوند به دلیل جایگاه تاریخی وطبیعی خاص خود مورد توجه پژوهشگران و افراد زیادی جهت 

 .  مطالعات موردی قرار گرفته است

مطالعات تاریخی که به بافت و تاریخچه بناهای قدیی فراوانی که در این شهر وجود دارد پرداخته و در این پژوهش 

مسجد جامع دماوند ، از چند مورد از این پژوهش ها یاری گرفته شده است ،  به دلیل اهمیت باالی بافت تاریخی

 :همچون 

 مسعود نصرتی : مولف . تاریخ دماوند و آثار تاریخی آن  .2

( فرهنگی  _جغرافیای تاریخی و معرفی محوطه های باستانی وبناهای تاریخی. )آثار تاریخی دماوند .1

 ناصر پازوکی طرودی : مولف 

معاونت حفظ و احیاء آثار تاریخی، سازمان میراث فرهنگی . معیارهای تعیین حریم آثار تاریخی  .9

 وگردشگری 

کمبودها و . پرداخته ... مطالعات جامع شهری که به ویژگی های شهذ از نظر اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و

بهتر شهر ارائه کرده است برخی ازین آثار مشکالت آنرا شناسایی کرده و پیشنهادهایی برای رفع مشکالت و آینده 

 :که مورد مطالعه و ارزشیابی ما دراین تحقیق قرار گرفته است ، عبارت اند از 

 مهندسین مشاور شارمند . وزارت مسکن و شهرسازی . مطالعات طرح جامع شهر دماوند  .2

 امه آقای مهندس شیوا پایان ن.  ارزیابی تحلیلی طرح های جامع شهری را با رویکرد توسعه پایدار  .1
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 سومفصل 

 :تاریخچه                  

 

 :مقدمه -3-1

در این فصل می پردازیم به اصول سنتی بستر طرح مورد نظر ، ارتباط فضایی بین عناصر مختلف با مسجد و 

 . قسمتهای مختلف شهر با یکدیگر در این فصل مورد مطالعه قرار گرفته است 

پیشینه تاریخی شهرستان و تاریخ مسجد جامع دماوند نیز در ادامه مطالب بیان شده ، و در ارائه طرح از آن بهره 

 . جسته ایم 

کهن شهر دماوند آمیخته با نام قله بلند ، رفیع و همیشه سفید دماوند است و در تاریخ روایی ایران به حوزه اسطوره 

اسطوره هایی را در خود جای داده که مبدل به نمادی یگانه شده و شهرت و این قله آیین ها و . لقب گرفته است 

 . آوازه بسیاری در ایران و جهان یافته است 

شهر دماوند یادآور اسطوره هایی همچون کاوه آهنگر ، آرش کمانگیر ، ضحاک و ده ها خاطره مذهبی ، فرهنگی 

 . و ملی این سرزمین کهن است 

ز در کنار آثار تاریخی متعدد همچون پارک چشمه اعالء ، آبشار تیزاب ، دریاچه تار ، در این میان طبیعت سرسب

مسجد جامع دماوند ، برج یادمان شیخ شبلی ، امامزادگان متعدد همچون عبداهلل و عبیداهلل ، امامزاده هفت تن و 

  .استان تهران تبدیل کرده است  این شهریتان را به قطب گردشگری... هشت تن ، امامزاده قاسم ، امامزاده گتمیر و

شهر دماوند در حقیقت نام خود را از قله ای برافراشته و همیشه سپید گرفته که استواری ، شکوه ،عظمت و 

 293تیر2241نشریه فرهیختگان ایران زمین ، شماره . )صالبتش بیانگر صفات بی نهایت خداوند قادر منان است 

 

 :خنامهاي دماوند در طول تاری -3-2

روبرو می شویم  "دونباو"در  بررسی ریشه شناختی نام آن با اسم منطقه . راز و رمز دماوند با نام آن شروع می شود

پیش از این دوره . متعلق به دوره ساسانیان به آن اشاره شده است( روبروی نقش رستم)که در معبد زرتشت 

اسکندر وارد ایران شدند نیز نام دقیقی برای دماوند ذکر ای به این نام نشده و مورخین یونانی که همراه  اشاره

 .دنباوند نام اصلی پیش از دماوند برای این کوه است. نکردند
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اصطخری اولین جغرافی دان عرب مسلمان . ناصر خسرو در سفرنامه خود از دو نام دماوند و لواسان نام برده است

 .است که از نام دماوند استفاده کرده است

های گوناگون اسامی بیکنی، قله مونس، کوه یا سونیس، کارن، لواسان، دونباوند  ات تاریخ و در فرهنگبه مواز

 (15،  2982نصرتی، . )اند برای دماوند ذکر شده

 

 نگاه تاریخی و مذهبی-3-3

آسمان می مردم آن دوران کوه را مرز بین زمین و . در دوره باستان، عدم دسترسی یکی از عوامل زایش تقدس بود

مردمان این سرزمین هر روز صبح خورشید را از فراز دماوند . خدای آفتاب بود"الهه میترا"در ایران زمین . دانستند

با توجه به مرتبط دانستن قله . می دیدند، به همین دلیل دماوند را مرتبط با خدای خورشید صبح گاهی می دانستد

ای از تقدس قرار  د صبح با میترا و آیین میتراییسم ، دماوند در هالهدماوند با طلوع آفتاب و ارتباط خدای خورشی

 .داشت

طبیعت آتشفشانی همراه با . این تقدس توام با عدم دسترسی همواره باعث ترس مردم و دور ماندن از این کوه بود

ز رسیدن به دماوند لشگر آشوریان پس ا. ای آن افزوده بود دود و بخار نیز مزید بر علت بوده و بر قدرت اسطوره

 .آن را انتهای جهان دانسته و از ادامه گسترش قلمرو خود صرفنظر کردند

در ( چینوات )برخی زرتشتیان معتقد بودند پل صراط . ای تا عصر دین زرتشت ادامه یافت تقدس در نگاه اسطوره

ای نیز در آن وجود داشته  دهقبرهای قدیمی زیادی در دامنه این کوه مقدس کشف شده و آتشک. دماوند قرار دارد

تعدادی از مورخین، رسم تدفین مردگان در . که توسط مهدی خلیفه عباسی تخریب و موبدان آن کشته شدند

برخی دیگر از پیروان زرتشت مدعی زندگی حضرت زرتشت در آن . کوهستان را بر گرفته از دماوند می دانند

تا چندی پیش از این، زرتشتیان ساکن اسک در . هی می پنداشتندحوالی بوده و حتی صعود وی به قله را امری بدی

نزدیکی دماوند در هفتم شهریور جشنی به می کردندکه طبق ادعای ایشان گویا همزمان با کشته شدن اژدها توسط 

البته درباره برگزاری این جشن در حال حاضر اطالع دقیقی در دست نیست و با توجه به فقدان . زرتشت بود

 (96،  2982نصرتی، ) .ها به زرتشتیان ممکن نیست مستند امکان اثبات درستی انتساب این گفته مدارک

. این کمرنگ شدن مرز بین اسطوره و مذهب و ترکیب آن دو با هم حتی به دوران اسالمی نیز سرایت کرده است

حضرت سلیمان و یا پهلو گرفتن های جالبی  مانند زندانی شدن یکی از شیاطین به نام صخرا در دماوند توسط  گفته

گویی چون جایی بلندتر از دماوند نیافته بودند این داستانها را برای آن . اند کشتی نوح بر فراز این قله از آن جمله

  .تمامی این انتسابات غیر مستند به دماوند ناشی از راز ورزی، ابهت و عدم دسترسی به آن بوده است. ساختند

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



12 
 

 خاموشحماسه ساز -3-4

جایگاه آغازین مبارزه بین روشنایی . ای جایگاه دماوند بس رفیع بوده و به بلندای خود آن است در ادبیات اسطوره

کیومرث که به تعبیر فردوسی اولین شاه ایران زمین است بر آن حکفرمایی می کرده و . و تاریکی، قله دماوند است

به روایتی . ای به این قله شکوهمند است این اولین صعود اسطوره تختگاه جمشید نیز بر فراز دماوند قرار داشت که

تیر رها شده از چله کمان آرش که مرز بین ایران وتوران را رقم زد از همین کوه پرتاب شده و جنگ بین رستم و 

 بهترین مکان برای پرورش و تربیت زال پدر رستم که توسط سیمرغ. اژدها نیز در همین منطقه روی داده بود

 .ای برای پدر ابر مرد ایرانی انتخاب شد هم جز دماوند نبوده است افسانه

پس از غلبه ضحاک بر جمشید شاه، فریدون فرزند وی و به روایتی فرزند آتبین و از نسل جمشید توسط مادرش در 

ریدون در همزمان با حکومت ظالمانه ضحاک که هزار سال به طول انجامید ف. دوران کودکی به دماوند برده شد

فریدون یا همان افریدون در منطقه دماوند با کمک کاوه . دماوند بزرگ شد و مردم وی را به شاهی برگزیدند

 .آهنگر بر ضحاک غلبه کرد و او را به کوه دماوند برده و در غاری زندانی کرد

 کردش به بندبیاورد ضحاک را چون نوند                   به کوه دماوند و                     

مینیاتور زندانی شدن ضحاک در غاری در دماوند در شاهنامه نفیس طهماسبی به زیبایی به تصویر کشیده شده 

 .است

محمدبن جریر طبری در کتاب مشهور خود تاریخ طبری به این واقعه اشاره کرده و می گوید که ضحاک زندانی 

شود به وضوح در این کتاب دید  ها را می ز واقعیات و افسانهای ا هرچند که آمیزه. بوده و در دماوند زندانی است

ولی اشاره به این واقعه و ناشناختگی دماوند که مدرک مستندی برای صعودش تا آن زمان وجود نداشته باعث 

حتی قزوینی پا را فراتر گذاشته و در . شد که ضحاک واقعا در غاری در دماوند زندانی است ترویج این فکر می

 (56،  2982نصرتی، ) .خود اشاره به این می کند که مامون عباسی خواستار دیدار از زندانی دماوند شده بودکتاب 

مردم نیز این افسانه را تاجایی پیش برده و واقعی دانستند که دود متصاعد شده را باز دم ضحاک و آب گرم 

 .گوگرد دار کوه را ادرار ضحاک می خواندند

انه که بگذریم برخی مستشرقین نیز بیکار ننشسته و ضمن مکتوب کردن این گفتار مجهول های جذاب عوام از گفته

از آن جمله می توان به سفرنامه ژنرال . و سینه به سینه، مطابق سلیقه خودشان رنگ و بویی واقعی به آن دادند

ر می کند شاه نعمت اهلل سرپرسی سایکس با عنوان ده هزار مایل مسافرت در ایران اشاره کرد که مثال در آن ذک

البته تاکنون هیچ زمستانی این قدر طوالنی نبوده و در . ی دماوند ریاضت کشید در قله( در زمستان)روز  888ولی 

گویی مستشاران غربی نیز که زاییده فرهنگ اسطوره ای یونان بودند از افسانه سرایی لذت !!! روز است 38نهایت 

 .می بردند
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 زمین و آسمانگذر از مرز  -3-5

ترس از آن فرو خفت و دیگر کسی از آن به عنوان چینوات یادی . با فتح دماوند مرز آسمان وزمین برداشته شد

اینک . اگر آشوریان که آن را انتهای دنیا می پنداشتند، هم اکنون بر فراز آن بودند ابتدای جهان را می دیدند. نکرد

اگر در جستجوی آوردگاه رستم واژدها هستیم باید جای دیگری . ا کردباید لنگر گاه دیگری برای کشتی نوح پید

راستی . را در پی آن باشیم چون گاز گوگرد دماوند نه تنها از آن اژدها نیست بلکه بازدم ضحاک هم نیست

 .ضحاک چه شد؟ گویا زندانبانش او را به حال خود رها کرده و اکنون ضحاک در آتشفشان تنهاست

ش که از بلندای خود اسطوره و تاریخ و مذهب و شعر را نظاره گر بود اکنون در کنار خود انسان حماسه ساز خامو

وقتی جمشید و آرش و کیومرث از چکاد آن فرود آمدند زال سپید موی جای خود را به . مدرن را می نگرد

رخت بربسته و در کتابها اسطوره آتشین به خاموشی گرایید، از قلب و اعتقاد مردم . موطالییهای سپید روی داد

 .شاید روزی  بیدار شود. آرمید

  :مسجد جامع دماوند پیشینه تاریخی  -3-6

 

ولی باتوجه به اینکه در دماوند بارها . شواهد و آثار باقی مانده پایه و اساس مسجد را به دوران سلجوقیان می رساند

بنابراین احتمال قدیمی تر بودن بنا . گردیده است زلزله رخ داده و بنای مسجد جامع آسیب دیده و تعمیر و مرمت 

بنا بر روایتی که نقل شده و امروزه نیز در میان مردم رواج دارد قبل از ظهور اسالم در مکان مسجد . وجود دارد 

که می توان بر آن استناد کرد چرا که در بسیاری ازمناطق ایران پس از ظهور اسالم . آتشکده بزرگی بوده است

  . تفاقی رخ داده استچنین ا

آخرین بار در . بار مورد مرمت و بازسازی قرارگرفت و هر بار تغییرات زیادی به آن اعمال شد  22مسجد جامع 

که دو ستون . ستون تخریب شد 1زمان پهلوی مسجد مرمت گردید که متاسفانه ستونهای دوره سلجوقی آن به جز 

 ...رفت مذکور نیز پس از انقالب تخریب شده و ازبین

و دارای طرح شبستانی ،که شامل یک تاالر و شبستان ستوندار ، اتاقها و . پالن مسجد شکل مستطیلی نامنظمی دارد

مناره و شبستان زیرزمینی بوده استدر قسمت شرق و شمال شرقی  صحن مرکزی که روزی دارای حوض بوده و از 

به نوعی به بخشی از شبستان تبدیل شده است، اتاقهایی  زیبایی آب در آن استفاده میشده اما امروزه مسقف شده و

 (78، 2982نصرتی، ) . وجود داشته است
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  :منار مسجد -3-7

پی مناره از سنگهای تراشیده . منار مسجد از معدود آثار باقی مانده بنای قدیمی و متعلق به دوره سلجوقی است 

 . متر است 24.55روی پایه مربع شکل ارتفاع منار از . شده به صورت مربع ساخته شده است 

   :صحن مسجد -3-8

صحن مسجد به صورت مستطیل شکل بوده و وسط آن یک حوض جهت وضو و شستشو و نیز یک چاه عمیق 

  . کف صحن را سنگفرش کرده بودند. وجود داشته است 

ذکور نیز امروزه متاسفانه این صحن امروزه مسقف است و جزئی از شبستان مسجد محسوب می شود ،حوض م

بهتر است در طرح توسعه مسجد از آب به دلیل جایگاه ویژه این عنصر در معماری ایران حتما . وجود ندارد 

 .استفاده باشد تا گامی باشد در جهت توسعه مسجدی که امروزه فاقد این عنصر ارزشمند است

  :تاالر شمال صحن -3-9

شبستان زمستانی . تفع تر از سایر قسمتهای مسجد بوده است در شمال صحن مسجد تاالری وجود داشته که مر

وضعیت تاالر در مقایسه با رواقهای مسجد و نیز وضعیت پایه ستون نشان . مسجد در زیر این تاالر واقع بوده است 

  . دهنده این است که تاالر نسبت به ساختمان مسجد دارای تاریخ جدیدتری است

   :شبستان زمستانی -3-11

  . در فصل سرمای سخت دماوند از این شبستان استفاده می شده است. ر زیر تاالر واقع بوده است که د

   :شبستان مسجد -3-11

ورودی بزرگ که امروزه دیده می شود از صحن  9این شبستان با . شبستان در ضلع جنوبی صحن واقع شده است 

همچنین . مقطع گرد بوده است که متاسفانه ازبین رفته اند این شبستان دارای ستونهایی با . قابل دسترسی بوده است

محرابهای شبستان که همه از طرح محراب اصلی ساخته شده اند بعدها کامال تخریب شده و جیزی شبیه آنها ساخته 

  . شده است که امروزه میبینیم

دماوند ، مربوط به دوره مقرنس های محرابهای مسجد جامع دماوند با طاقچه مقرنسی باالی درگاه برج شبلی 

 . سلجوقی شباهت بسیار دارد

 

  :تزئینات مسجد -3-12

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در مسجد فعلی عمده تزیینات شامل کاشی هفت رنگ ، معرق و رسمی بندی در زیر ایوان ها می باشد ولی در 

 . تبنای مسجد عتیق به صورت گسترده از آجر کاری نفیس استفاده شده بود که دیگر اثری از آن موجود نیس

 . از آن بهره برد 1با توجه به تصاویر ضبط شده از تزیینات می توان در نقشه های طراحی فاز 

 

 

 :  چهارم فصل

                                                                                      و مطالعات برنامه فیزیکی                                                                                                       مطالعات زمینه اي طرح                         

 مسجد -4-1

پژوهش پیش رو می پردازیم به چگونگی بستر طرح توسعه از جهات فرهنگی ، در فصل مطالعات زمینه ای طرح از 

 (93طرح جامع شهر دماوند ، مهندسین مشاور شارمند، ) ....تاریخی ، اجتماعی و

در این فصل با مطالعه تعداد مساجد شهر ، ظرفیت مسجد جامع شهر و افراد ساکن در شهرستان دماوند به کمبود 

 . فع آن خواهیم پرداخت ظرفیت ها و چگونگی ر

همچنین با کمک از پیشینه تاریخی شهرستان دماوند و تاریخ پرشکوه بنای مسجد جامع در ایده پردازی طرح  و 

 .ر نام دماوند بهره خواهیم گرفت الگو گرفتن از اساطیر تاثیر گذار د

 :تعداد توریست -4-2

شهرستان دماوند به دلیل نزدیکی به شهر تهران و دارا بودن جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار و هم چنین داشتن 

 . آب و هوای مطبوع و دلچسب ساالنه تعداد زیادی توریست را در خود جای می دهد 

به این ( بهار و تابستان ) تعداد زیادی از این گردشگران مسافران فصلی بوده که همه ساله در فصلهای مناسب دماوند

به طور مثال منطقه مشاء به دلیل شرایط آب و هوایی . شهر آمده و در مناطق ییالقی و ویالیی شهر زندگی می کنند 

خاص خود به یک منطقه کامال ییالقی  و ویالیی تبدیل شده و مکانی است برای استراحت افرادی که در کالن 

 . شهر تهران زندگی می کنند 

باقی توریستهای شهرستان کسانی هستند که یا به دلیل بازدید از مکانهای طبیعی و تاریخی شهر به این منطقه می  اما

آیند ، و یا مسافرانی هستند که در بین مسیر سفر به مشهد مقدس و یا مناطق سرسبز شمال شهر خوش آب و هوای 

 . نند دماوند را منطقه ای برای استراحت بین راهشان انتخاب می ک

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . نفر برآورد شده است  5888در مجموع تعداد گردشگران شهرستان ساالنه چیزی حدود 

طرح جامع ) این درحالی است که شهرستان دماوند هیچگونه امکاناتی برای پاسخگویی به نیاز های این افراد ندارد 

 (93شهر دماوند ، مهندسین مشاور شارمند، 

 

 مساجد شهر دماوند -4-3

شهر دماوند عالوه بر مسجد جامع که بزرگترین و اصلی ترین مسجد شهر است مساجد کوچک دیگری نیز دارد ، 

محله اصلی نیز در  4اما . محله اصلی دارای مسجد و حسینیه جداگانه می باشند 4هرکدام از محله ها به استثنای 

ستفاده می شود و بعضی دیگر مهجور مانده خود مساجد کوچکی دارند که از بعضی از آنها در مراسمات مختلف ا

 . است 

 مسجد فاطمیه  محله درویش-4-4

قرار گیری این مسجد در بخش شمالی شهر دماوند و فاصله نسبی آن از مسجد جامع و همچنین ظرفیت مناسب آن 

مازگزار ن 588این مسجد گنجایش . و عصر و مغرب و عشا در داخل آن گردیده استموجب برپایی نماز های ظهر

 .را داراست

 محله قاضی حاج رحیم مسجد-4-5

به دلیل نزدیکی این مسجد به مسجد جامع ، نماز های یومیه در آن اقامه نمی شود وعمدتا در روزهای اعیاد و یا 

 .نفر است 188عزاداری ها و گاها در اواخر هفته میزبان هیئات می باشد ، ظرفیت این مسجد در حدود 

 عباس چالکاحاج مسجد -4-6

مسجد حاج عباس قمی که بیشتر به مسجد حاج عباس معروف است در محدوده غربی شهر دماوند و در مقابل 

نفر است ، که با توسعه جانبی آن این  188در حدود حسینیه محله چالکا قرار گرفته است ، ظرفیت فعلی این مسجد 

 .ظرفیت افزایش پیدا خواهد کرد

 امامزاده شمس الدین محمد محله فرامه -4-7

وسط خیابان جانبازان در کنار رودخانه تار واقع (چریک)این امامزاده در بخش شرقی شهر دماوند ، در محله فرامه 

 .جبهه شرقی و غربی و جنوبی دیوار بنا به خیابان محدود می شود. شده است

اشد که در دو طبقه به زائران و نفر می ب 488ازی قرار گرفته که اخیرا مورد بازسامامزاده / این مسجد ظرفیت فعلی 

سال برسد ، در  588الی  488دو درخت چنار کهنسال که قدمت آن ها شاید به . نمازگزاران خدمات رسانی میکند

 .حیاط امامزاده سایبانی دلنشین وفضایی دل انگیز ، برای زیارت کنندگان پدید آورده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مطالعات جامع شهر دماوند -4-8

شهرها، مرکز رشد جمعیت، سرمایه، فرهنگ و اطالعات  .شهر و شهر نشینی، همواره چهره زمین را تغییر می دهد

با توجه به گسترش روز افزون تعداد شهرها و افزایش تمایل مردم به شهر نشینی، لزوم برنامه ریزی برای  .هستند

برای زندگی بهتر در شهرها معموال در علم شهرسازی به مواردی نظیر طرح هادی، . شهرها را ضروری کرده است

  .طرح تفضیلی و طرح جامع اشاره می شود

کردن جهت های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و همچنین تامین  با هدف مشخص ،طرح جامع شهري

طرح جامع شهری عبارت از طرح . نیازمندی های آن بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه می شود

بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از زمین ها و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، تجاری، خدماتی، 

 .مشخص می شود... صنعتی، اداری و

تاسیسات و تجهیزات شهری، نیازمندی های عمومی شهری، تجهیزات و تعیین محدوده های نوسازی و بهسازی و 

همچنین سطوح الزم برای ایجاد تاسیسات شهری نیز از جمله مواردی هستند که یک طرح جامع باید به آنها توجه 

 .کند

 

گردآوری شده است، سرانه هایی که در آنها دچار کمبود  2984وند که در سال با مطالعه طرح جامع شهر دما

بنابراین سعی تیم طراحی برآن است کمبودهای موجود در . هستیم شناخته شده و مورد بررسی قرارگرفته است

 طرح جامع در حد توان رفع شده و نیازهای اساسی شهر که تحت تاثیر این کمبودها شکل گرفته است برطرف

 . شود 

 

 

 

شمس الدین  حاج عباس نام مسجد

 محمد

 فاطمیه حاج رحیم

 نفر 511 نفر 211 نفر 411 نفر 211 ظرفیت

 محله درویش محله قاضی محله فرامه محله چالکا موقعیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 :کاربري هاي وضع موجود -4-9

 

 کاربري وضع موجود محله قاضی -4-9-1

فرهنگی  مسکونی

 تاریخی
 شبکه رفت وآمد گردشگری پذیرایی رودخانه باغ تاسیسات وتجهیزات شهری بهداشتی تجاری خدماتی اراضی بایر مذهبی

8833484 3178 614458 8864852 991345 18142 346325 394556 2192934 8 5488461 

 

 کاربري وضع موجود محله فرامه -4-9-2

فرهنگی  مسکونی

 تاریخی
تاسیسات وتجهیزات  بهداشتی تجاری خدماتی اراضی بایر مذهبی

 شهری
 شبکه رفت وآمد گردشگری پذیرایی رودخانه باغ

18586144 675982 158598 48788426 816239 8 1863695 38888888 1833688 8 16256869 

 

 کاربري وضع موجود محله درویش -4-9-3

فرهنگی  مسکونی

 تاریخی
تاسیسات وتجهیزات  بهداشتی تجاری خدماتی اراضی بایر مذهبی

 شهری
 شبکه رفت وآمد گردشگری پذیرایی رودخانه باغ

26696587 47671 528631 2944968 639415 18296 46872 45812918 2184875 8 22898847 

 

 موجود محله چالکاء کاربري وضع-4-9-4

فرهنگی  مسکونی

 تاریخی
تاسیسات وتجهیزات  بهداشتی تجاری خدماتی اراضی بایر مذهبی

 شهری
 شبکه رفت وآمد گردشگری پذیرایی رودخانه باغ

19966777 8 484178 11786723 688794 75885 41983 41111743 216563 8 16565893 

 

 :نقاط تمرکز -4-11

 : محله قابل رویت است  4محله اصلی تشکیل شده است که بیشترین تراکم ساختمانی نیز در این  4شهر دماوند از 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 محله فرامه ،محله قاضی ، محله درویش و چالکا

 جمعیت

 

 : جمعیت فعلی شهر دماوند با توجه به آمار فرمانداری شهر به این ترتیب است 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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جمعیت کلی شهرستان با در نظر گرفتن جمعیت شهرکهای گیالوند و روستاهای اطراف در حال حاضر برابر با  

 . نفر است   97925888

 . نفر از این جمعیت را زنان تشکیل می دهند  28457888نفر از این جمعیت را مردان و  28858888

 . ده است درصد برآورد ش 9رشد جمعیت شهرستان ، ساالنه چیزی حدود 

 

 

 

 

 

 :سال آینده  21جمعیت -4-11

 

تفاوت سطح زندگی در شهر و روستا موجب تمایل روستاییان به مهاجرت به شهرها می شود ، این مهاجرت 

 . موجب کاهش جمعیت مولد و افزایش جمعیت مصرف کننده شهرها خواهد شد 

نفر خواهد  11983888سال آینده افزایش جمعیتی حدود  18درصدی ساالنه در  9شهرستان دماوند با توجه به رشد 

 . بود 

 :کانون اجتماعات شهر -4-12

 :فرهنگسرا -4-12-1

فرهنگسرای کوثر شهرستان دماوند تنها فرهنگسرای موجود در شهرستان است که با حداقل امکانات به بعضی از 

 . رهنگی و هنری شهروندان پاسخ گفته است نیازهای ف

 :حسینیه ها -4-12-2

حسینیه ها در ماه های محرم و صفر و سایر مراسمات عزاداری در شهرستان اهمیت ویژه ای دارند ، و در این ایام 

راسمات حسینیه ها یکی از مهمترین کانون های اجتماعات شهر محسوب می شوند و عده زیادی از مردم شهر در م

 شرکت می کنند 

 28858888 جمعیت مردان 

 28457888 جمعیت زنان

   97925888 کل جمعیت 

 %9 میزان رشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


