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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
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 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
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 :مساجد -4-12-3

مساجد شهرستان دماوند نیز هانطور که شرح داده شد در مراسمات مذهبی نقطه اجتماعی مهمی محسوب می شوند 

مساجد عالوه بر گردهمایی های مذهبی به دلیل تعامل اجتماعی که در هر روز در هر نماز یومیه انجام می شود . 

 .  رهنگ اجتماعی مردم ایفا می کنندنقش مهمی در ف

 

 :اصلی ترین محدوده تجمع شهروندان -4-12-4

محل تجمع و انجام  در مناسبت های گوناگونشهریور  27خیابان امام خمینی حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان 

 .سیاسی و یا مذهبی می باشد –فعالیت های اجتماعی 

 

 :ظرفیت مسجد 

 

مسجد جامع شهر دماوند اگرچه تنها مسجد این شهر نیست اما بعنوان اصلی ترین مسجد شهر به خصوص در 

 . مراسمات مذهبی مختلف نظیر شبهای قدر پذیرای جمعیت زیادی است 

نفر برآورد شده است ، این ظرفیت حتی  1188تا  2588با توجه به ظرفیت فعلی مسجد جامع که چیزی حدود 

ز جمعیت امروزه شهر نیز نمی باشد اگرچه در مراسمات مذهبی دیگر مساجد شهر نیز نسبتا فعال پاسخگوی نیا

هستند اما برای مراسمی نظیر نماز جمعه و یا نمازهای اعیاد و ماههای مختلف این گنجایش و ظرفیت به هیچ عنوان 

 .بال کمتر افراد از این مراسمات جوابگوی مردم دماوند نیست و شاید این کمبود ظرفیت دلیلی باشد برای استق

درصدی سالیانه جمعیت شهرستان ، این ظرفیت در سالهای آینده هیچ توجیه خوبی برای  9با توجه به رشد   

 . جمعیت رو به افزایش شهرستان دماوند نخواهد بود 

 .  شبستان مسجد احتیاج به توسعه جهت باالبردن ظرفیت برای جای دادن افراد بیشتر را دارد 

 . بنابراین یکی از اهداف مهم طرح پیشنهادی افزایش ظرفیت مسجد برای پاسخگویی به نیازهای نسل آینده است 
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 :جایگاه اسطوره اي دماوند 

 

واژه دماوند و قله مرتفع آن نامی آشنا برای پیر و جوان ایران اسالمی و بسیاری از گردشگران  و تاریخ دانان دیگر 

 .و کمتر کسی است که با این نام آشنا نباشد  کشورهای جهان است

فصل تابستان ، شهرستان دماوند جمعیتی دوچندان را در خود جای می دهد و این مهاجرت خوش نشینی به دلیل 

 (93طرح جامع شهر دماوند ، مهندسین مشاور شارمند، ) . طبیعت سبز و آب و هوای کوهستانی و معتدل آن است 

 :مشیر الدوله  بر اساس کتاب تاریخی

دماوند منطقه ای است که پس از آتشفشان نخستین قوم آریایی از مشرق به ایران وارد شدند و در این منطقه سکنی 

در کتب تاریخی بسیاری دیگر از نام دماوند به عنوان منطقه ای قدیمی و خوش آب و هوا که خانواده . گزیدند 

 .ساکن بوده اند نام برده شده که بیانگر قدمت بسیار آن است های نجبا و ملوک الطوایفی ساسانیان در آن 

هسته مرکزی اولیه ی شهر دماوند روی تپه ای بین رودخانه های تار رود و آهنه رود احداث شده که بیشترین 

 در شهر دماوند هیچ بنای فرهنگی و تاریخی نیست که نمایانگر. بناهای تاریخی نیز در این نقطه قرار گرفته است 

 . معماری ، هنر ، فرهنگ و تشکیالت اجتماعی ، سیاسی ،شهرسازی دوران صفویه ، زندیه  ، افشاریه و قاجار نباشد 

و هر عالم و عارفی در . در میان آثار باستانی شهر دماوند برج یادمان شیخ شبلی به طور ویژه خودنمایی می کند 

این برج اثر بی نظیری است که از لحاظ معماری و آجرکاری ابراز ادب نسبت به این برج بر خود می بالد ، زیرا 

کلکسیونی کم نظیر در تمام دنیاست و شاید بتوان آنرا تنها با مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا و برج های 

 .خرقان مقایسه کرد 

زار،شلمبه ،اوره، ولیران، ،درویش ، دشت م( گیلعاد) ، جیالرد (چالکا)فرامه ، چالیکا: شهر دماوند را محالتی چون 

، گیالوند و چشمه اعالء به تدریج و با ( قلعه پا) روح افزا، قاضی تشکیل می داد که محالتی چون خمینی آباد 

 . توسعه شهر دماوند به این محالت افزوده شد 
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 :فرهنگ و آداب و رسوم 

 :عزاداري 

مراسم عزاداری در شهرستان دماوند شاید تنها مراسمی  باشد که با آداب و رسوم خاصی انجام می شود ، و هر ساله 

این مراسم در قالب اجرای تعزیه های مختلف ، حرکت  هیئت های . افراد زیادی را به خود جذب می کند 

 عزاداری و مراسمات ویژه حسینیه ها و پخش نذری 

 :ا اعیاد و مناسبت ه

مناسبتهای مذهبی که با جشن همراه است و مراسمات ویژه اعیاد مختلف در شهر دماوند مانند دیگر شهرهای ایران 

برپا می شود ، در این ایام مساجد و بعضا حسینیه ها مراسمات ویژه ای دارند ، و در بعضی موارد نظیر عید نیمه 

 . شود و مراسم جشن در خیابان برگزار می شود  شعبان در خیابان محلهایی جهت پخش نذری پیش بینی می

 : عروسی و شادي 

این . مراسمات عروسی و شادی در شهرستان دماوند مطابق اکثر مناطق ایران و به شکلی عادی برگزار می شود 

 .مراسمات هیچ رسم و رسوم خاص و سنتی را رعایت نمی کند 

 :آداب و رسوم ارتباطی 

مردم دماوند از دیرباز به دید و بازدید و تعامالت اجتماعی عالقه زیادی داشتند ، و از آنجایی که این شهر کوچک 

در گذشته بیشتر افراد ساکن در شهر به . از رشد جمعیتی چندین خانواده محدود به شکل امروزی در آمده است 

مناسبتهای مختلف به خصوص در شبها مراسم شب نشینی دلیل ارتباط فامیلیه نزدیک رفت و آمد زیادی داشته و به 

 . که این مراسمات بعضا با خواندن کتابهای خاص و یا قصه تعریف کردن افراد مسن همراه بوده است . داشتند 

 :سیماي مسجد -4-13

واهند مردم شهر دماوند به دلیل داشتن افکار سنتی و قدیمی خود از نظر فرهنگی و اجتماعی پذیرای مسجدی نخ

بود که با مبانی مدرن ساخته شود ، بافت فکری مردم دماوند مسجدی با گنبد و گلدسته و کامال با اصول مساجد 

 . سنتی را می پسندد 

گاهی است که در یک زمان  مسجد یک پدیده مدرن نیست؛ بلکه عبادت: طبق نظر بافت فکری مردم شهر دماوند 

تلفیق این دو . اند ای خاص داشته خاص و با یک عملکرد خاص شکل گرفته و مسلمانان نیز همواره با آن مواجهه

 . شود درک نمیتوسط مردم دماوند مقوله، یعنی تلفیق یک پدیده سنتی با عملکرد خاص و مدرنیته، 

مسجد پیش از هر چیز، یک . افتد مسجد ارتباط بسیار محکمی با اتفاقی دارد که در درون آن میمعماری 

دلیل نیز  به همین. شود و آداب خاصی دارد ای خاص انجام می گاه است و ویژه عبادتی است که به شیوه عبادت
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نتیجه به نظر من تغییر این در . اند  گاه حاصل کرده مردم در طول سالیان، تصوری خاص از معماری این عبادت

ین معماری بیفتد، صورت ای است زیرا بدون لحاظ کردن اتفاقی که قرار است درون ا معماری تصمیم متهورانه

 .گرفته است

 :اصول سنتی مسجد -4-14

در میان اندامهای درون شهری هر شهر و روستا ، نیایشگاه همیشه جای ویژه خود را داشته و از اندام های دیگر 

 . نمایان تر و چشم گیر تر است و از این روست که همه جا در دل آبادی جای گرفته است 

مسجد بر دیگر نیایشگاه ها همان برتری را داشته که اسالم بر دیگر کیش ها و چنان خوب بوده و هست که آذینها 

 . را می آراید 

  در سطح شهرمسجد موقعیت -4-15

در حیات شهری عهده دار می شدند، در چهار گروه مختلف قابل  مساجد بر حسب عملکردها و نقشی که

 :دسته بندی هستند

مساجدی که در رابطه مستقیم با حکومت قرار گرفته و محل انجام مراسم دینی امرا و پادشاهان و ( الف

 .حتی برای عوام و تشریفات آنها بوده اند

هلل در زمان سلسله صفوی چنین نقشی را ایفا مسجد جامع تا زمان صفویه و مسجد امام و مسجد شیخ لطف ا

 .می کردند

با توجه به این جایگاه، این گونه مساجد در مرکز ثقل شهر، در مجاورت قصر سلطنتی و در کنار میدان اصلی و 

  .مرکزی شهر قرار می گرفتند

بیان گردید، قدرت از نوع مساجد سلطنتی در کلیه شهرهای ایران وجود دارد، پایه و اساس آن همانگونه که 

 .حکومت بوده است

د خود به دو گروه جاین مسا. مساجدی که در پیرامون محور اصلی و ستون فقرات شالوده شهر قرار داشتند( ب

  :قابل تقسیم اند

مساجدی که در پیرامون ستون فقرات اصلی شهر قرار گرفته و عالوه بر انجام فریضه نماز محل اجتماع و فعالیت 

  .یز بوده اندهای دیگر ن

مساجدی که در ابعاد کوچک و اغلب فاقد فضای باز در بدنه بازار و ستون فقرات شالوده ای شهر قرار گرفته و 

 .صرفاً محل ادای فریضه نماز برای کسبه راسته یا گذرهای مجاور خود بوده اند
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مرکز فعالیت ها را در سطح مساجدی که در مرکز محالت و در مجاورت راسته های اصلی قرار گرفته و نقش ( ج

 .محله ایفا می کردند

این مساجد اغلب توسط افراد صاحب نام ساخته شده و در مجاورت آنها حمام و کاروانسرا و بازارچه ها نیز ایجاد 

  .می شد که عواید آن وقف مسجد بود و بدین ترتیب امور مسجد اداره می شد

بودند و به عنوان محل انجام فریضه نماز و عبادات اهالی ساکن مساجد کوچکی که در محالت مختلف پراکنده ( د

 .در محالت شناخته می شدند

 .تعداد زیادی از این گونه مساجد در سطح شهر و در همه محالت وجود داشت

  .در حالی که سه گروه اول مساجد به طور عمده در بخش مرکزی شهر گرد آمده و جای گرفته بودند

ی ذکر شده، فضاهای اصلی مجاور فضای مسجد در هر یک از گروه های مساجد به صورت با توجه به دسته بند

 :زیر است

 میدان مرکزی شهر، سلطنتی، بازار.2

 ... بازار، سراها و کاروانسراها، حمام و.1

 بازارچه، حمام، کاروانسرا، مسکن.9

یابد، سه خصوصیت عمده را می توان در رابطه با مساجدی که عملکرد آنها در مقیاس شهر و فرامحله اهمیت می 

 :برشمرد

این گونه مساجد در بافت قدیمی تر شهر متمرکز شده اند و در بسیاری موارد مساجد جدید بر مکان : مرکز: نخست

 . مسجد جامع دماوند در این دسته جای میگیرد  .مسجد قدیمی بنیان نهاده شده اند

ند، اما عملکرد اصلی این مساجد، ادای فریضه نماز و آیین محالت نوساز گرچه دارای مسجد خاص خود می شو

 .های عبادی است

این مساجد حول محور اصلی بازار و محورهای منشعب از آن که گذرهای اصلی شهر را تشکیل می : تجمع: دوم

 .دهند، جمع شده و دسترسی خود را از آنها می گیرند

مساجدی که در . بازار واقع اند، استقراری ممزوج را واجد هستندآن گروه از مساجد که در بدنه : امتزاج: سوم 

 .مقیاس شهر کارکرد می یابند، خود را از بدنه مجاور تا حدود زیادی متمایز ساخته اند

بازار ایران در کنار همه مجموعه ها و جاده های شهری و روستایی ، نزدیک میدان و بنگاهها با گرمابه و سرای 

 . های بندگان خدا ، رشته های گرانبهای شهر را به هم می بافت خانه خدا و خانه 

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 
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مسجد جامع دماوند نیز در این گروه قرار می گیرد ، این مسجد به دلیل نزدیکی به بازار ، خیابان اصلی شهر و 

 . نزدیکی به بافت اصلی خانه های شهر از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد 

  :از اند مساجد در کیفیت محیط عبارتبخشی از تاثیرات کالبدي 

 هویت بخشی به محیط 

 تقویت نشاط و سرزندگی در محیط 

 ارتقاء دسترس به فضای شهری 

 ارتقاء حس مکان در محیط شهری

 کمک به پایداری محیط

 محیط به بخشی هویت

 :ارتباطات عناصر با مسجد 

  ارتباط با نظم مقدس

در مساجد بزرگ و دارای اهمیت در سطح شهر یا محله، کل بدنه مسجد در . اندهمه مساجد رو به قبله ساخته شده 

 .جهت قبله شکل گرفته است

مثل مساجد موجود در بافت بازار و یا مسجد امام و مسجد شیخ لطف اهلل در مجاورت میدان )در مساجد دیگر 

اصلی مسجد با چرخش صورت می کل بنا با بافت مجاور منطبق شده است، اما دسترسی به فضاهای ( نقش جهان

 .گیرد، به ترتیبی که فضاهای اصلی در راستای قبله جهت می یابند

  

 ارتباط با نظم هوا  

بدنه اغلب مساجد در جهت باد غرب که در فصول سرد می وزد، بسته است، در عین آن که بیشتر مساجد به دلیل 

مگر مساجدی که بنا به ضرورت بافت همجوار خود . اند اصفهان قرار نگرفته« رون»انطباق با نظم مقدس، در جهت 

 .چنین جهتی را یافته اند
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  ارتباط با نظم آب

 .حوض از عناصری است که در فضای باز درونی اغلب مساجد دیده می شود

 .مگر در حالتی که فضای باز به قدری کوچک است که امکان تعبیه حوض در آن نبوده است

حیاط، جز آن که محل قرار گرفتن وضو و آب خوردن انبوه کبوتران و پرندگان دیگر حوض، اغلب در میانه 

است، به عنوان عنصری تزیینی و مبلمان شهری در شکستن دید و کاستن از وسعت ابعاد فضای حیاط مسجد برای 

 .رهگذرانی که در میانه راه خود از درون حیاط مسجد عبور می کنند، مؤثر است

وقتی افزایش می یابد که وضوخانه موجود در جوار یا درون مسجد، آب پاکیزه تری را برای  اهمیت چنین نقشی

 .نمازگزاران فراهم می سازد و اغلب مساجد بزرگ چنین وضوخانه ای را دارند

  

  ارتباط با نظم گیاه

 .فضای باز درونی مساجد از گیاه خالی است

 .این امر می تواند دالیل متعددی داشته باشد

آن جمله پویا بودن فضای باز درونی مساجد به دلیل خاصیت عبوری آن، در عین حال استفاده از این فضا برای  از

 .نمازگذاردن که لزوم حفظ یکپارچگی حیاط را پیش می آورد

  ارتباط با نظم خاك

از ( متری 5/2ا سانتی متری ت 25)چگونگی اراضی و برخورد با قشر غیرقابل نفوذ در فاصله اندکی از سطح زمین 

سویی و باال بودن سطح آب های زیر زمینی از سوی دیگر، همراه با اعتدال هوا و عدم نیاز جدی به پناه بردن به 

 .سبب شده است که نیاز به زیر زمین و سرداب چندان شدید نباشد( مانند مناطق کویری)خنکنای زیر زمین 

 امکان معین، عمق در ها شبستان بردن با دارند، مدرسه –جد گرچه در برخی از مساجد که کارکردهای دو گانه مس

 .اند کرده فراهم ارتفاع در را مدارس های حیاط ایجاد

 :بخش دوم مزار شهدا-

نخست آنکه وجود مزارها : وجه به مزارها و تالش برای حفظ و نگاهداشت آنها از وجوه چندی ضرورت داردت

دیگر اینکه حرمت و قداست مزارها . بیانگر احترام و اهمیتی است که فرهنگ عمومی برای درگذشتگان قائل است

ی خاطری است که از دیدن مزار در امکان تجدید عهد و احساس سبکی روح و رجوع به خویشتن گم شده و تشف

کنند و ناپایداری جهان را  آید و نیز بدان لحاظ که مزارها زمین خلوت بیننده را با خود فراهم می برای زایر پیش می
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ه مردم و خیزش اجتماعی دعالوه بر این مزارها محل تجمع و بروز احساسات طبقات و تو. شوند به او یادآور می

ر اعزاز و اکرام آنها، به مثابه تجلیل از فداکاری مبارزان و تبلیغ و توجیه فلسفه مبارزه آنها بوده اند و از این منظ بوده

 . است

اما آنچه موضوع این مقال است، توجه به نقش ارزشمند مزار شهدا و اهمیت مزارشناسی شهدا در مطالعات تاریخی 

ف احساس و برداشت جامعه و اندیشه و نگرش است از از آن جهت که این مزارها مجالی طبیعی ترکیب و تالی

برخاسته از جبهه و جنگ هستند و بنابر این حفظ وضع موجود مزارات و پرهیز از دگرگونی در ماده و مصالح و 

حتی اگر به ) زیرا تغییر در فرم و فضای کنونی یا شکل اصلی و اولیه مزارات . هیئت کلی آنها ضرورت جدی دارد

 ، از آنجا(سازی و رعایت ظواهر و زیبایی و رفاه حال زایران و تسهیل درآمد و شد آنها باشد نمنظور مرمت یا یکسا

ها و  ریختن تنوع باورها و نگرش خانواده ها و در هم وارد کردن به اصالت اسنادی و اسنادی این مجموعه  که خدشه

آن و تبدیل یا نگاهداشت آنها به  منسوبان شهدا و بنا و بود آنهاست، خطری بسیار جدی است که پیشگیری از

 شناسی مادی و غیرمادی مزارات است صورت مجموعه فرهنگی پویا و زنده، مستلزم هوشمندی و آگاهی به آسیب

در محوطه شمالی مسجد جامع و امکان توسعه در این با توجه به قرار گیری مزار پنج شهید گمنام دفاع مقدس 

 .پارکینگ اتومبیل در زیر این قسمت ، این بخش از اهمیت زیادی برخوردار استناحیه و همچنین امکان طراحی 

 : پنجمفصل 

 اقلیم                               

 :مقدمه 

، اختالف دمای شب و روز ، میزان بارش و رطوبت شهرستان دماوند که یک  ادر فصل اقلیم با توجه به آب و هو

منطقه کوهستانی و سرد است ، به چگونگی شرایط ساخت و استقرار بنا در اقلیم سرد و کوهستانی و نوع مصالح 

 .می پردازیم .... و

 

 : وضعیت جغرافیایی دماوند-5-1

 º و   52و عرض جغرافیایی º 47 ´ 95 و دارای طول جغرافیایی دماوند در شمال شرقی شهر تهران واقع شده است 

شهر دماوند . واقع شده است "دماوند"ای  ای و  افسانه متری اسطوره 5678ی  ی جنوبی قله می باشد که در جبهه ´51

هار و آب و هوای آن در ب.  متری از سطح دریا قرار دارد 2888تا  2688در دامنه رشته کوه البرز و در ارتفاع 

  .تابستان معتدل و مطبوع و در زمستان سرد کوهستانی است

و فرمانداری  "تهران"و حد فاصل میان  فرمانداری  "تهران"کیلومتری شمال شرق  68این شهرستان در 

 استان با شمال از او گرفته قرار "مازنداران" – "فیروزکوه" – "تهران"ی شوسه  و در مجاورت جاده "فیروزکوه"
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 مرز هم و همسایه "تهران" و "لوسانات" فرمانداریهای با غرب از و  "فیروزکوه" فرمانداری با شرق از ،"مازندران"

و  "دماوند"ن و شهرهای دهستا پنج و( "رودهن" و "مرکزی") بخش دو دارای دماوند شهرستان. باشد می

 .است "آبسرد"و  "کیالن"، "رودهن"

القعر آن گسترش یافته  های موجود در خط جنوبی و در طول رودخانه -جهت شمالی ای با  درون دره« دماوند»شهر 

سازمان کالبدی شهر . کیلومتر متغیر است 5/2تا  2کیلومتر و عرض متوسط آن بین  8طول شهر حدود . است

با در یک مرکز ... براساس تمرکز فعالیتهای شهری شامل خدمات رفاهی، تجاری، آموزشی، اداری ،مذهبی و 

شکل ( مرکزیت مسجد جامع شهر) متر حد فاصل میدان هفده شهریور تا تقاطع امام خمینی، مخابرات  988شعاع 

سیمای . خورد بناهای مسکونی احداث شده در میان باغات مشجر به چشم می. گرفته و بیشتر جمعیت ساکن هستند

همچنین روستاهای بهم پیوسته و محصور غالب شهر به جهت گستردگی باغات و پراکندگی جمعیت در میان آن و 

  .شود به صورت باغشهر دیده می... در باغات مانند احمد آباد، دشت مزار، چشمه اعال، خمینی آباد و 

ها میان ارتفاعات اصلی شهر شده  ی کالبدی آن سبب نفوذ به داخل دره وجود عوارض طبیعی و محدودیت توسعه

 :های زیستی گسیخته و پیوسته از هم، و شامل محالت متشکل از مجموعه« ونددما»ی شهری  بنابراین مجموعه. است

، "اورد"، "ی فرامه محله"،"روح افزا"، "ی چالکا محله"،"دشت مزار "،"ی قاضی محله"،"چشمه اعال " 

 .می باشد "شلنبه"و "ی درویش  محله"، "جیالرد"،"احمد آباد"، "گیالوند"

از جمله مهمترین « سیاهرود»و « رودهای دماوند»و « هویر»و « تار»های  دریاچه ،«زرین کوه»و « داغ قره»کوههای 

  .ها و رودهای منطقه هستند کوهها، دریاچه

« بومهن»و  « رودهن»و دو شهر . کیلومتری شمال باختری شهر دماوند واقع شده است 5در « امامزاده هاشم»ی  گردنه

از سمت . کیلومتر واقع شده است 3ای به طول  د، و شهر دماوند در درهی تهران به دماوند قرار دارن در مسیر جاده

  .حد این شهر است« کمر»و « سرحال»و از سمت غرب کوههای « زرد»و « نیل»شرق کوههای 

 موقعیت طبیعی دماوند-5-2

 

 پوشش گیاهی( الف

در منطقه دماوند علیرغم اینکه موقعیت اراضی از نظر خاک دارای شرایط چندان مساعدی نیست ولی با فعالیت و 

پشتکار کشاورزان اکثر اراضی منطقه زیر کشت می باشد و عمده این محصوالت را درختان میوه تشکیل می 

خیار،گالبی و زردآلو اشاره کرد هم از جمله محصوالت این منطقه میتوان به  گردو، سیب،آلبالو،گیالس،.دهند

گل های لیلیوم،داوودی و گالیل نیز از .چنین  سیب زمینی ، گندم ، جو آبی و دیم نیز در این منطقه کشت میشود

                               .                   دیگر محصوالت این منطقه هستند
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.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 



31 
 

 .اسنی، خار زرد، پنیرک، کنگر و کهورکخارشتر، ک: گیاهان بومی منطقه نیز عبارتند از

 وضعیت آبهاي سطحی( ب

. باشد می« تار»و « بار»های  ی آبریز رودخانه ی آبریز وسیعی قرار دارد که شامل حوزه در ابتدای حوزه« دماوند»شهر 

به صورت میلیمتر است که در اواخر فصل پاییز و زمستان  488ی این حوزه بیش از  میزان متوسط نزوالت سالیانه

  .برف و در فصل بهار به صورت باران نازل میشود

یابد که گاهی  جریان آبهای سطحی در فصل بهار همراه با ذوب برف ها و همچنین بارندگی های فصلی شدت می

القعر ارتفاعات شرقی وغربی قرار دارد و شیبهای شمال به  در خط« دماوند» بستر شهر . گردد نیز سبب وقوع سیل می

، شرق به طرف غرب و غرب به طرف شرق به محور  مرکزی (ی مشا از سمت امامزاده هاشم و دره) جنوب طرف 

به صورت یک کانال بدنه ) ی مرکزی شهر  این شهر امتداد دارد به طوریکه آبهای سطحی تمام حوزه از رودخانه

 .یابند به سمت جنوب جریان می( سازی شده است

 شهر شرق و شمال کوههای از آن ی سرچشمه که دماوند، رودخانه از؛ عبارتند قهمنط این در جاری های¬رودخانه

سرچشمه گرفته و « علیآب» شمال و بزرگ لواسانات شرق در «کبود» کوه از که سیاهرود رودخانه. باشد می دماوند

به « پارچین»شمال دهند که در ده کیلومتری  ی دماوند واحدی را می در محلی به نام سیاه سنگ همراه با رودخانه

 .پیوندد می« جاجرود»ی  رودخانه

و « آب رزان»، «تلخ رود»پیوندند عبارتند از  می« هراز»ی  سارها و رودهایی که به رودخانه از کوه دماوند چشمه

های جنوبی و شرقی  گیرد، دامنه رودخانه الر نیز که از کوههای غرب کوه دماوند سرچشمه می. «آب مشک عنبر»

  .گردد زند و رو به شمال دریای خزر روان می را دور میاین کوه 

کیلومتری شهر  25در « داغ قره»کوه . باشد می« پالس ساه»و رود « پلور»رود « آه»کوه گل زرد نیز سرچشمه رود 

  .باشد می« تار»ی  و رودخانه« هویز»ی  رودخانه« السم»، رود«قزقانچای»ی رود  دماوند سرچشمه

 25و  24اند به ترتیب در  به وجود آمده« داغ قره»و « چال سیاه»نیز که از چشمه سارهای کوههای  دریاچه تار و هور

و « تار»های  جنوبی این کوه واقعند و رودخانه ی دامنه در ها¬این دریاچه. کیلومتری شرق شهر دماوند قرار دارند

  .جدا میسازد« زرین کوه»آن را از « هور»

ی انتهایی فعالیت آتشفشانی  گمان در ارتباط با مرحله مجاورت دماوند وجود دارند بیهای آب گرمی که در  چشمه

ی بیشماری است به علت داشتن آبهای گرم  که در تابستان محل اجتماع عده« آبگرم»ی کوچک  دهکده. هستند

 .است SH1 درجه حرارت دارد و شامل مقداری 88تا  78آب تقریبا . معدنی مشهور شده است
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 بررسی سیالب در منطقه (ج

 :باشد دهد عمدتا متغییر دو قطب اصلی می ی دماوند رخ می سیالب هایی که در منطقه

ی انسان در  رویه ی ماههای خرداد تا مهر که با توجه به دخالت بی وقوع رگبارهای شدید و کوتاه مدت، در فاصله

ی حرارت  یزشهای طوالنی، همزمان با باالرفتن درجهآورد و ر حریم رودخانه، خسارات جانی ومالی بسیار به بار می

  .شوند و ذوب شدید برف در ارتفاعات که منجر به خسارات زیادی نمی

توان نادیده گرفت، از جمله تجاوز به  در رابطه با سیل، نقش انسان و آثار نامطلوب و تخریبی آن در محیط را نمی

سیالب ... گیاهی، فرسایش خاک، تأسیسات غیر استاندارد و  ها و مسیلها، تخریب پوشش حریم و بستر رودخانه

های  دماوند که خسارات زیادی به منطقه وارد نموده، در اثر رگبار شدید به وجود آمده و تمام حوزه 2967شهریور 

اری به طوری که آب ج. تحت تأثیر شدید این رگبار قرار گرفتند« تار»ی  و قسمتی از حوزه« بار»و « آه»و « ایرا»

به طور همزمان به شهر دماوند رسیده و موجب به وجود آمدن خسارات زیادی « بار»و « تار»های  شده در رودخانه

ایجاد نموده که هنوز نمایان « امامزاده هاشم»ی کوه  شیارهای عمیقی بر بدنه 2967سیالب سال . گردیده است

  .است

لیل عامل طبیعی نبوده بلکه عواملی از قبیل رعایت نکردن منطقه صرفا به د 2967خسارات ناشی از سیالب شهریور 

ی درختان در مسیر، ارتفاع ناکافی و غیر استاندارد بعضی پلهای مسیر و  ی پوشیده حریم رودخانه، وجود تنه و شاخه

ها توسط موانع و شکسته شدن این موانع در غیر این  مرطوب بودن خاک قبل از وقوع سیالب و بسته شدن آبراهه

  .افتاد صورت سیلی با آن ویرانی و خسارات جانی ومالی اتفاق نمی

ی خسارات آن نسبت به سال  ی دماوند به وجود آمد، ولی دامنه نیز سیالب محدودی در منطقه 2977در مرداد سال 

  .بسیار کمتر بود 2967

گیری  در واقع آغاز سیلگیری کمتری دارد و  دشت مشا به علت قرارگیری در ارتفاعات و شیب آن امکان سیل

ی  از دشت مشا به سمت دماوند دامنه. شود گیرد و خود کمتر در سیالب واقع می دماوند از طریق مشا صورت می

های گاویان بندی در مسیر و نیز  توان با ایجاد حوضچه در رابطه با کنترل سیل می. گردد تر می سیالب گسترده

  .طرف دیگر مسیل سیالبها احیا و بازسازی گردداز . گسترش پوشش گیاهی آن را مهار کرد

  زمین شناسی( د

لبرز ا اصلی گیری شکل.  است اروپا در آلپ کوههای رشته ی ادامه البرز جبال سلسله: مرکزی البرز شناسی¬زمین

را به  زمین شناسی ایران 2368در سال « اشتوکلین»برای اولین بار . دانند را به دوران سوم زمین شناسی مربوط می

ی ساختمانی و رسوبی متفاوتی  ساختمانی که دارای وضع تکتونیکی، تاریخچه (Zone) چند منطقه یا زون

 زون البرز با توجه به گسترش آن به چند زون ساختمانی. ها، زون البرز است یکی از این زون. باشند، تقسیم نمود می
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(Structural Zone) ی و البرز مرکزی جنوبی از مهمترین آنهاستکه دو زون البرز شمال. شود تقسیم می .

  .اند ی مشا در البرز مرکزی جنوبی از زون بزرگ البرز واقع شده دماوند و دره

ی  ای را در حاشیه ساده (Anticlinorium) کوههای البرز در قسمتهای شرقی و مرکزی، آنتی کلینوریوم رشته

ی جنوبی خود نه تنها از نظر ساختمانی بلکه از نظر  ر حاشیهکوههای البرز د. دهد شمالی ایران مرکزی تشکیل می

اش دارای اختالفات  ی جنوبی در حالیکه حاشیه شمالی آن با دامنه. چینه شناسی با ایران مرکزی شباهت دارد

  .شناسی است  فاحش زمین شناسی و چینه

 تشکیل خزر ی دریاچه جنوب و ایران شمال در را دارای خم و پیچ نسبتا غربی –کوههای البرز یک رشته شرقی 

 از آید، می شمار به غربی آسیای در هیمالیا – آلپ کوهزایی شمالی قسمت از جزیی که البرز جبال سلسله. دهد می

  .گردد ی کاسپین و از جنوب به فالت ایران مرکزی محدود می رفته فرو بلوک ه شمالب

به سمت جنوب و  (Seismgenic Moshathust) «مشا»ای  لرزهی جنبا و  ی گسله ی بلند البرز به وسیله گستره

  .هیا کناری البرز رانده شده است برروی چین

شرقی تهران و در  کیلومتر مربع در شمال 1888ی دماوند با مساحتی تقریبا برابر  منطقه: ی دماوند زمین شناسی منطقه

منطقه که آبهای آن به سمت شمال جاری قسمت اعظم . قسمت شرقی البرز مرکزی جنوبی واقع گردیده است

به طرف « میان رود»بر رشته کوه « امامزاده هاشم»خط مستقیم آبها از . قرار گرفته است« هزار»ی  هستند در حوزه

ی بزرگی که تهران را از طریق البرز به دریای خزر  ی مورد بحث، با یکی از سه جاده منطقه. مشرق ممتد است

 –ی تهران  جاده. گردد منتهی می« آمل»قرار دارد و به « هراز»در امتداد رود   این جاده. ودش کند، قطع می وصل می

کند ساختار زمین شناسی  ا قطع میر کوهها امتدادی عمودی که «آمل» راه.  گذرد می منطقه جنوب از هم فیروزکوه

ولی بدون شک . شود دوران چهارم میسری این طبقات شامل تشکیالتی از پرکامبرین تا . سازد منطقه را نمایان می

آتشفشان و کوه دماوند با ساختمان مخروطی و منظمی که .  نمودهای مختلف و مهم چینه شناسی نیز وجود دارد

شرقی و  51 -6-94ی مرکزی آتشفشان در طول جغرافیایی  دهانه.  دارد از دورترین نقاط نیز قابل دیدن است

امامزاده »کیلومتری شمال حد تقسیم آبهای کوههای  18ر دارد و تقریبا در شمالی قرا 95-57-5عرض جغرافیایی 

  .کیلومتر فاصله دارد 95این کوه از شهر دماوند قریب به . واقع است« هاشم

ی اصلی را به وجود آورده، از  ی آتشفشانی تشکیل یافته و یکی از آنها که دهانه دهانه 78کوه دماوند تقریبا از 

ی آتشفشان دماوند  دهانه. ای مخروطی و زیبا را به وجود آورده است وگردی پوشیده شده و قلهنهشتهای ضخیم گ

ی  که در حاشیه. ای از یخ پوشیده شده است ی دریاچه قسمت مرکزی دهانه به وسیله. متر قطر دارد 488درحدود 

خاکسترها را به رنگ زرد در ها و الپیلی و  هایی وجود دارند که قطعات جدا از هم گدازه سنگی آنها فومرول

 امروزه است تونال –کیلومتر در امتداد خط پلور  18ها دماوند در حدود  بزرگترین گسترش گدازه. اند آورده

پوشاند و اصوال ترکیب سنگهای منطقه  کیلومتر مربع است می 488ی بیشتر از کم که را مساحتی دماوند های گدازه
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این در حالی است که دماوند در دوران چهارم زمین شناسی تشکیل شده . بوده استکامال تحت تأثیر این آتشفشان 

  .اند، قرار گرفته است است و این آتشفشان روی کوههایی که جدید چین خورده

توان از فواصل دور بخارهایی را  در مواقعی که هوا مناسب باشد می. دماوند امروزه در مرحله فعالیت فرمولی است

را با آتشفشان  2196زلزله مازندران در دوازدهم خرداد سال . شوند مشاهده نمود راس آن خارج میکه از قسمت 

در  21تا  3ها شدت آن را حدود  براساس بررسی. این زلزله خسارات فراوانی بر جای نهاد. اند دماوند مرتبط دانسته

  .اند محاسبه نموده« مرکالی»مقیاس 

 کوههاي مهم منطقه( و

ی آتشفشانی تشکیل یافته و یکی از آنها از نهشتهای ضخیم گوگردی  دهانه 78کوه دماوند تقریبا از : دماوندکوه 

از کوه . شود متر در آن دیده می 488ای مخروطی و زیبا را پدید آورده و دهانه ای به قطر حدود  پوشیده شده ، قله

  .ریزند می« هراز»ی  به رودخانهشود که همگی  سارهای فراوانی نیز سرازیر می دماوند چشمه

کیلومتری  8این کوه در . واقع است« تار رود»ی شهر دماوند و در دهستان  کوه میانرود در محدوده:کوه میانرود

متصل « داغ قره»این کوه از شرق به کوه . باشد متر می 9658ارتفاع آن حدود . شمال شرقی شهر دماوند واقع است

  .شود می جدا زرد گل کوه از آمل –و راه اتومبیل رو تهران « هراز»ی  رودخانه ی است و از غرب به وسیله

شرقی تهران  کیلومتری شمال 51از توابع شهرستان دماوند در « سیاهرود»کوه گل زرد در دهستان : کوه گل زرد

از « الرو»به کوه و از جنوب غربی « پهنک»غربی به کوه  این کوه از شمال. متر است 9639ارتفاع آن . واقع است

 .متصل است« کبود»غربی به کوه  شمال
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از طرف . متر است 4876ارتفاع آن . شرقی دماوند قرار دارد کیلومتری شمال 25داغ در  کوه قره: داغ کوه قره

ای را به طول  و تواما رشته. متصل اس« اسب گیرون»شرقی به کوه  و از طرف جنوب« میانرود»غربی به کوه  شمال

کوه بلندترین کوه  این. دهد کیل میغرب به جنوب شرقی کشیده شده تش کیلومتر که از غرب و شمال 44

  .شهرستان دماوند است

 

 

 

 : مطالعات اقلیمی دماوند -5-2

 : دما -5-2-1

در درجه سانتیگراد در ماه دی و  -28سال گذشته در کمترین وضعیت به  28دمای شهرستان دماوند طبق آمار 

منطقه دماوند جزء مناطق ییالقی تهران محسوب . درجه سانتیگراد در ماه مرداد رسیده است+  95بیشترین حالت به 

  .قدمت شهر ری مورد استفاده قرار می گرفته است سال پیش همزمان با 7888می شود که از 

 

 

 

 :منبع)، نمودار گلباد تهران (:44-4)صویر ت

 (611،6831کسمایی،
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 بارندگی-2 -5-2

میلیمتر در ماه فروردین و در کمترین  49.93بیشترین حالت  سال گذشته در  28میانگین بارندگی منطقه دماوند طی 

 .میلیمتر در ماه شهریور می باشد 9.29حالت 

 وزش باد-3 -5-2

اطالعات مربوط به وزش باد با پرسش محلی و تنها اطالعات مربوط به جهت باد غالب در زمستان و تابستان بدست 

اتی در دست نیست چرا که بادهای دماوند بیشتر تابع خرد اقلیم آمد و متاسفانه در رابطه با سرعت وزش باد اطالع

 . منطقه است

برای . بادهای محلی منطقه دماوند در زمستان از سوی کوه های شمال شهر و همچنین دره غربی شهر می وزد

د و برای استفاده از تهویه طبیعی در تابستان نیاز است که امکان جریان هوا از سمت شمال غربی وجودداشته باش

 .جلوگیری از  نفوذ باد نا مطلوب در زمستان باید باد شکن هایی تعبیه کرد

 تابش آفتاب-4 -5-2

بیشترین زاویه خورشید در اول تیر ماه بوده و در این روز . درجه شمالی واقع شده است 95دماوند در عرض 

دی ماه بوده که در اول این ماه  خورشید با  کمترین زاویه تابش در. درجه می تابد  88خورشید با زاویه نزدیک به 

     .  تابد درجه می 99زاویه 

 نمودار مخلوط اقلیمی

. این نمودار قسمت های مختلفی را شامل می شود که نمودار وضعیت آب و هوا و اقلیم هر منطقه می باشد

آفتابی روز و سرعت و  ، میزان تابش خورشید، ساعاتحرارت درجه نسبی، رطوبت بارندگی، میزان های¬شاخص

 .جهت باد های منطقه و نیز چگونگی بادهای محلی موجود، در این نمودار ترسیم می شوند
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 در تجزیه و تحلیل جدول مخلوط اقلیمی،  

د تا مهر خردا از ها ماه ترین خشک و باشد می اردیبهشت و فروردین اسفند، های¬بیشترین بارندگی مربوط به ماه

 .را شامل می شود

وسان رطوبت در ساعات اولیه روز نسبتا کم می باشد که هر چه روز کامل تر شود این نوسانات بیشتر خواهد ن

اختالف . درجه سانتیگراد در تابستان می باشد 95در زمستان تا حدود  -28نوسان دمای این منطقه از حدود .شد

 .درجه سانتیگراد می رسد 45دمای سردترین و گرمترین ماه سال به 

غییرات رطوبت نسبی و دمای هوا رابطه معکوس با هم دارند چرا که با افزایش دمای هوا ظرفیت رطوبتی آن نیز ت

 .افزایش یافته و در نتیجه رطوبت کاهش می یابد

توجه به نسبت میزان بارندگی و تغییرات رطوبت نسبی و دما، نشانگر این است که بین میزان بارندگی و رطوبت 

 مستقیم وجود دارد و بین آنها و  تغییرات دما رابطه معکوسنسبی، رابطه 

 : اولگی اقلیمی¬تعیین اقلیم و تامین آسایش، جدول زیست

کوپن . روشن شد "والدیمیر کوپن"مفهوم انواع اقلیم در جهان، پس از کوشش های فراوان اقلیم شناس آلمانی 

کرد به این معنی  یاهی پایه گذاربر پایه رویش های گ 2388نخستین بار سیستم طبقه بندی اقلیمی خود را در سال 

با تجدید نظر  2328ولی بعد ها در سال .. که گیاهان بومی هر منطقه بهترین معیار برای بیان اقلیم آن منطقه هستند

در این . در طرح خود توجه بیشتری به دما و بارندگی و خصوصیت پراکندگی عناصر یاد شده معطوف داشت

گروه های عمده اقلیمی با توجه به . نوع اقلیمی تقسیم می شوند 14گروه عمده و  5تجربی، اقالیم جهان بر سیستم 

نشان داده می شوند انواع اقلیمی با حروف دوم و سوم و بعضا   A, B, C, D, E  اجتماعات گیاهی با حروف

حروف دوم  C و  ,B, A  قالیمبه طور کلی در ا. چهارم که به این حروف اضافه می شوند مشخص می گردد

بیانگر رژیم بارندگی و حروف سوم خصوصیات دما را نشان می دهند و حروف چهارم در شرایط مخصوصی 

نفوذ جنگل همه فصول دارای باران کافی و منطقه  نوع اقلیمی را که در Af مثال. مورد استفاده قرار می گیرد

 . های انبوه استوایی است بیان می کند
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و . گانه پرداخته خواهد شد 21در این قسمت به بررسی وضعیت اقلیمی دماوند در ساعات مختلف ماه های 

 .شد خواهد ارائه مطلوب پیشنهاداتی جهت دستیابی به آسایش در شرایط نا

 بهار در دماوند( الف

 .خارج بوده و احتیاج به گرمایش مکانیکی وجود دارددر اکثر مواقع آب و هوا از منطقه آسایش 

. تا غروب آفتاب می توان با بهره گیری از تابش خورشید به آسایش دست یافت 3:98از ساعت : آوریل •

 .در باقی ساعات استفاده از وسایل مکانیکی ضروریست

در باقی ساعات روز تا غروب  .این منطقه در آسایش حرارتی قرار دارد 23:98تا  26:98از ساعت : می •

 .آفتاب از گرمای تابش و در شب از وسایل مکانیکی استفاده شود

و از  27:98تا  21:48هوا آسایش ایجاد خواهد شد، در %  5با رطوبت  28:98تا  27:98از ساعت : ژوئن •

ت روز با بهره گیری از تابش در بقیه ساعا. بدون نیاز به عوامل محیطی در منطقه آسایش قرار دارد 19:18تا  28:98

 .خورشید و در شب با وسایل مکانیکی آسایش ایجاد خواهد شد

 تابستان در دماوند( ب

 . نمودار مخلوط اقلیمی(: 41-4)تصویر

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 



38 
 

با قرار  18تا  26در ساعات بین . اتفاق می افتد 1تا  18و  26تا  28آسایش در این ماه در ساعات : جوالی •

ی شود و در مابقی ساعات روز با تابش آفتاب و فوت در دقیقه آسایش ایجاد م 488تا  288گرفتن در معرض باد 

 .در شب با وسایل مکانیکی باید ایجاد آسایش نمود

در بین این محدوده . خواهد بود 2:98تا  18:98و  25:98تا  28:98ساعات آسایش ساعات بین : آگوست •

عت مورد نظر طبق نمودار فوت در دقیقه بنا به سا 788تا  288با جریان هوای  18:98تا  25:98یعنی در ساعات 

در ما بقی ساعات در روز با تابش آفتاب و در شب با وسایل مکانیکی باید . احساس آسایش ایجاد خواهد شد

 .ایجاد آسایش کرد

در باقی ساعات روز با تابش آفتاب و در شب با وسایل . در آسایش قرار دارد 11:48تا  29:28از : سپتامبر •

 .آیدمکانیکی آسایش فراهم می 

 پائیز در دماوند( ج

می توان گفت تمامی روزهای این . در پائیز فراهم آوردن وسایل گرمایشی کافی برای ایجاد آسایش ضروری است

 .قرار دارد UHP فصل در محدوده

در  .صبح با تابش خورشید احساس آسایش وجود دارد 8تا  4در تمامی ساعات روز جز از ساعت : اکتبر •

 .این بازه و نیز در شب با استفاده از وسایل مکانیکی ایجاد آسایش میسر می شود

. تا غورب آفتاب می توان با قرار گرفتن در برابر تابش آفتاب احساس آسایش نمود 25از ساعت : نوامبر •

 .در سایر ساعات روز و نیز در شب باید برای ایجاد شرایط آسایش از وسایل مکانیکی بهره برد

تمامی ساعات شبانه روز از محدوده آسایش خارج است و بهره گیری از عوامل محیطی و اقلیمی : دسامبر •

 .لذا استفاده از وسایل مکانیکی در سراسر این ماه ضروری است. نیز کمکی به ایجاد آسایش نمی کنند

 زمستان در دماوند( د

یعنی . قرار دارد UHP ایش خارج است و در بخشدر زمستان به طور کلی وضعیت آب و هوایی دماوند از آس

 .شرایط دمایی پائین تر از دمای آسایش است

بنابر . در این ماه نمی توان با استفاده از عوامل اقلیمی  محیطی مانند تابش آفتاب به آسایش رسید: ژانویه •

 .این استفاده از لوازم مکانیکی جهت دستیابی به آسایش ضروری است

این ماه نیز همانند ژانویه در تمامی ساعات شبانه روز نیاز به وسایل مکانیکی برای رسیدن به  در: فبریه •

 .آسایش وجود دارد
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با استفاده از تابش آفتاب می توان به آسایش رسید اما در این بازه در همه  18تا  26در ساعات : مارس •

قی ساعات از وسایل مکانیکی جهت گرمایش استفاده در عوض باید مانند با. ساعات نمی توان از خورشید بهره برد

 .نمود

 : تحلیل نوع اقلیم-5-3

این مطلب را می توان از طریق بررسی خط منحنی واصل ابتدا و . شهرستان دماوند یک منطقه با اقلیم دو گانه است

منحنی بسته دارای تنها به این ترتیب که اگر خط . گانه تشخیص داد 21انتهای خطوط ترسیم شده برای ماه های 

در نمودار . یک محل تقاطع باشد اقلیم یگانه و اگر دارای بیش از یک تقاطع باشد اقلیم دوگانه محسوب می شود

 .اولگی شهرستان دماوند مشاهده می شود که به دالیل فوق اقلیم دماوند دو گانه است

 .ستا W دماوند در منطقه ای کوهپایه ای قرار دارد، لذا جزء گروه

 .قرار دارد K درجه و در نتیجه در گروه 28درجه سانتیگراد است ، کمتر از  22.5میانگین دمای ساالنه حدود 

همان طور که در نمودار دیده می شود بیشترین رطوبت در زمستان ها است و تابستان های نسبتا خشکی دارد، بنابر 

 .طبقه بندی می شود S این این منطقه در گروه

 .قرار می گیرد BWks ه نکات فوق اقلیم شهر دماوند طبق دسته بندی کوپن در منطقهبا توجه ب

 

 

 

 : گیونی اقلیمی زیست جدول ساختمانی، هاي¬تعیین مشخصه

در روش گیونی، ویژگی هایی که یک ساختمان باید داشته باشد تا هوای داخلی آن تحت شرایط اقلیمی در منطقه 

          .با شرایط و تغییرات هوای پیرامون ساختمان مشخص شده استآسایش قرار بگیرد، در ارتباط 

برای تعیین این ویژگی ها از جدول سایکرومتریک که رابطه آسایش انسان و شرایط حرارتی محیط اطراف او را با 

گیونی به منظور استفاده عملی از جدول سایکرومتریک، با . دقت بیشتری مشخص می کند، استفاده شده است

ترسیم منجنی هایی بر روی آن میزان تاثیر و حدود استفاده از مواردی نظیر تهویه طبیعی، ویژگی مصالح 

ساختمانی، افزودن رطوبت به هوای داخلی و همچنین لزوم استفاده از دستگاه های مکانیکی را در شرایط حرارتی 

نام  "اقلیم ساختمانی -جدول زیست"گوناگون هوای پیرامون ساختمان مشخص کرده و جدول به دست آمده را 

                                                            . نهاده 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 



41 
 

  : در این جدول تقسیم بندي هایی انجام شده است که در زیر توضیح داده می شوند

 N:  شرایط آسایش مطلوب   

 N’:  شرایط آسایش قابل تحمل 

 M:   مناسبشرایط آسایش با مصالح 

 M’:  شرایط آسایش قابل تحمل با مصالح مناسب 

 V:  استفاده از تهویه طبیعی برای ایجاد شرایط آسایش در داخل بنا 

 V’:  وضعیت قابل تحمل با تهویه طبیعی 

 EC:  کولر آبی: ایجاد آسایش با سرمایش تبخیری 

 E’C:  ایجاد آسایش با سرمایش تبخیری به همراه عایق کاری 

 AC:  پیلر -کولر گازی: یجاد آسایش با سیستم تهویه مطبوعا 

 D:  ایجاد آسایش با رطوبت زدایی 

 W:  ایجاد آسایش با رطوبت زایی 

 H:   برای ایجاد آسایش چنانچه از گرمای تولید شده در داخل حفاطت شود، احتیاج به گرم کردن

                                                                                                                            .باشد¬هوا نمی

 H’:   برای ایجاد آسایش چنانچه از تابش خورشید به صورت موثر استفاده شود و مصالح مناسب به

                                                                                                                           .کاربرده شود

H’:  برای ایجاد آسایش یا باید از وسایل گرمایشی استفاده شود یا از سامانه های ایستا: به بعد 

                     .برای ایجاد گرما باید از شومینه یا سوزاندن شاخ و برگ استفاده کرد: به بعد -28از  

 :آید می دست شهر دماوند نتیج زیر بهاز تحلیل جدول گیونی 

 بهار در دماوند( الف

است و باید از وسیال مکانیکی گرمایشی و یا سامانه های  ’H خارج از محدوده 3تا  9از ساعت : آوریل •

قرار دارد که در این محدوده باید از تابش  ’H و H در بین دو شاخص 9تا  12و   25تا  3در ساعات . ایستا بهره برد
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است و باید از  H در منطقه 12تا  25در باقی ساعات یعنی بین ساعت . موثر خورشید و مصالح مناسب استفاده نمود

 .اتالف گرمای داخل جلوگیری نمود تا نیاز به گرم کردن هوا نباشد

هره است و باید از وسیال مکانیکی گرمایشی و یا سامانه های ایستا ب ’H خارج از محدوده 8تا  4از : می •

قرار دارد که در این محدوده باید از تابش موثر خورشید و  ’H و H در بین دو شاخص 4تا  2و از  22تا  8از . برد

است و باید از اتالف گرمای داخل  H در منطقه 2تا  18و از  26تا  22از ساعت . مصالح مناسب استفاده نمود

 27و در ساعات  ’N در محدوده 18تا  23و از  27تا  26عت جلوگیری نمود تا نیاز به گرم کردن هوا نباشد و در سا

 .، آسایش، قرار دارد N در محدوده 23تا 

، ار H در منطقه 9:98تا 2و از  29تا  8:98از . قرار دارد ’H و H در بین دو شاخص 8:98تا  9:98از : ژوئن •

و از  26:98تا  29:98، از ’N در محدوده  23:98تا 28:18و از  27:48تا  26:98و از  11:98تا  11و از  29:98تا  29

 .قرار دارد V در محدوده 28:18تا  27:48،و در ساعات باقی یعنی N در محدوده 11:98تا  23:98

 

 تابستان در دماوند( ب

در  11تا  18:98و از  25:98تا  24، از 1:98تا  1و از  28تا  3:98، از H در منطقه 3:98تا  1:98از : جوالی •

و در با قی  V در محدوده 18:98تا  23و از  27تا  25:98، از N در محدوده 1تا  11و از  24تا  28، از ’N محدوده

 .قرار دارد ’V ساعات در

، از H در منطقه 3:98تا  6:98و ار  5:98تا  1:98، از  ’H و H در بین دو شاخص 6:98تا  5:98از: آگوست •

 در محدوده 1تا  11و از  24تا  28، از ’N در محدوده 11تا  18:98و از  25:98تا  24، از 1:98تا  1و از  28تا  3:98

N در محدوده 18:98تا  23و از  27تا  25:98، از V و در با قی ساعات در V’ قرار دارد. 

 2:98تا  H ،2 در در منطقه 9تا  19و  2تا  3، ساعت ’H و H در بین دو شاخص 3تا  9در ساعت : سپتامبر •

 .، آسایش، قرار دارد N و باقی ساعات در محدوده ’N در محدوده 19تا  11:98و  23تا  27و 

 پائیز دردماوند( ج

 2، از ’H و H در بین دو شاخص 1:98تا  19و از 2تا  3:98، از ’H خارج از محدوده 3:98تا  1:98از: اکتبر •

 .قرار دارد ’N در محدوده 28:98تا  27:98و از  H در منطقه 19تا  28:98و از  27:98تا 

 قرار دارد، باقی ساعات خارج از محدوده ’H و H که در بین دو شاخص 12تا  25به جز ساعت : نوامبر •

H’ است. 

 .است ’H در تمامی ساعات خارج از محدوده: دسامبر •
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 زمستان در دماوند(د

 .است ’H در تمامی ساعات خارج از محدوده: ژانویه •

 .است ’H ساعات خارج از محدوده در تمامی: فبریه •

 .است ’H در تمامی ساعات خارج از محدوده: مارس •

 

  :محیطی از منظر زیست

دماوند  به لحاظ امکانات محیطی و بهره گیری از منابع طبیعی و همچنین نزدیکی به تهران از موقعیت  •

  .ویژه ای برخوردار است

نظر آب و هوا و منابع طبیعی از پتانسیل خاصی بهره مند است که این خصیصه ها طبعا به  شهر دماوند  از •

همچنین سایت مورد نظر به دلیل قرار گرفتن در دامنه رشته کوه های دماوند از . سایت مورد نظر هم تعمیم می یابد

   .آب و هوای سرد کوهستانی برخوردار است

  :از منظر اجتماعی

زدیک بودن شهر دماوند به تهران پایتخت کشور تأثیر پذیری زیادی از اتفاقات فرهنگی و با توجه به ن •

باید توجه داشت . در عین تغییرات پیشرو باید به تاریخ و معماری گذشته این شهر احترام گذاشت. اجتماعی دارد

در ایران وجود دارد در که شیوه آموزش و همچنین معماری که در این دانشکده به عنوان قطب معماری اسالمی 

  .گیرد می قرار الگو ها¬سایر شهرستان

 آیی دانشگاه علم و صنعت به عنوان یکی از بزرگ ترین دانشگاههای پایتخت، مکانی برای گرد هم •

این دانشکده باید عرصه مناسبی برای آشنایی اقوام و تبادل فرهنگها در  .یرانی از سراسر کشور استا دانشجویان

ایران فراهم کند و در عین حال دانشجویان را با افقهای دانش آشنا کند و در جریان جدید شیوه های آموزش و 

  .پیشرفتهای علمی قرار دهد

  :از منظر اقتصادي

با توجه به . اصلی طرح است اهمیت فوق العاده ای دارد اقتصاد و مسایل مربوط به آن در دماوند که بستر •

 در طراحی با. کرد توجه آن اقتصادی پایداری نیز و آینده در دانشکده اقتصادی های¬این موضوع باید به برنامه

 ل طبیعی ساختگاه و بهرهپتانسی از استفاده با نیز و ساختگاه، در تصرف و دخل کمترین اعمال و زمین شیب راستای

  .شود می برداشته اقتصادی پایداری راستای در موثر گامی دانشکده، ساختمان در نو های انرژی از گیری
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یکی از راههای پایداری اقتصادی دانشکده معماری در آینده، برگزاری کالسهای آزاد و نیز دوره های  •

تاثیرگذار در تغییر فرهنگ عمومی کوتاه مدت تخصصی در داخل دانشکده است، از این طریق دانشگاه نقشی 

بعالوه این کار باعث خواهد شد دوره های آزاد یا تخصصی مخاطبان بیشتری را گرد آورد که این . خواهد داشت

  .خود، سهم مهمی در پایداری اقتصادی و نیز فرهنگی بنا خواهد داشت

 

 فرم بنا-5-4

حی سرد و کو هستانی باعث شده است تا حداکثر استفاده برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده ای از سال ، در نوا

از تابش آفتاب ، بهره گیری از نوسان روزانه دما ، حفظ حرارتی و جلو گیری از باد سرد زمستانی در فضاهای 

در ادامه ، به . لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می شود . مسکونی امری ضروری گردد 

 .خصوصیات کلی فرم بنا در این اقلیم خواهیم پرداخت توضیح 

 

 ساختمان هاي درون گرا با حیاط مرکزي 5-4-1

بناهای سنتی در اقلیم سرد مانند نواحی مرکزی فالت ایران دارای حیاط مرکزی بوده و سایر قسمت ها دورتادور 

سایر قسمت ها و تاالر یا اتاق اصلی اتاق های واقع در سمت شمال حیاط بزرگتر از . این حیاط چیده می شوند 

نشیمن خانه نیز در این سمت حیاط واقع شده است تا از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان 

لذا . جبهه جنوبی ساختمان به دلیل کوتاه و معتدل بودن فصل تابستان کمتر به کار گرفته می شود . استفاده کنند 

 اتاق همچون خدماتی فضاهای یا انباری عنوان به( وجود صورت در)ی شرقی و غربیاتاق های جنوبی و اتاق ها

 . بهداشتی کاربرددارند های سرویس یا خدمه

برخالف مناطق معتدل و مرطوب سواحل جنوبی دریای خزر ، خانه های این مناطق ، اغلب دارای زیر زمینی با 

خنکی هوای آن ، در تابستان برای سکونت و آسایش سقف کوتاه در پائین زمستان نشین هستند که به علت 

 . ساکنان خانه به کار می رود

 

 

 استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا 5-4-2

از آنجایی که در بیشتر روزهای سال در مناطق کوهستانی سرد ویا بسیار سرد است اکثر فعالیت های روزمره در 

 . ها در این مناطق قدری کوچکتر از نواحی فالت مرکزی ایران استلذا ابعاد حیاط . اتاق ها انجام می پذیرد 
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ساختمان ها در این اقلیم دارای ایوان اند ولی عمق آنها نسبت به ایوان های مناطق جنوبی کشور به مراتب کمتر می 

ف و باران باشد و همانند ایوان های منطقه خزر ، کاربرد نشیمن ندارند و صرفا جهت حفظ ورودی ها ی بنا از بر

 . استفاده می شوند

ر از سطح پیاده روهااست تا بتوان آب مت 2٫5تا  2نکته دیگر پائین بودن کف حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه 

جاری در نهر ها و جویها را بر باغچه حیاط یا آب انبار واقع در زیر زمین سوار نمود و از سوی دیگر ، زمین مانند 

بنا را احاطه کرده ، مانع از تبادل حرارتی بین بنا و محیط پیرامون آن و باعث حفظ حرارت عایق حرارتی اطراف 

 . درون ساختمان می شود

 پالن ، فرم بنا و نحوه قرار گیري آن 5-4-3

فرم بنا باید به گونه ای باشد که . در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی ، بناها دارای پالن و بافت متراکم می باشند 

لذا از احجامی نظیر . تماس آن را با سرمای خارج کمتر نماید تا حرارت کمتری از درون به بیرون انتقال یابد  سطح

مکعب یا مکعب مستطیل استفاده می نمایند تا نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن کاهش یابد و آن را در 

 . حداقل ممکن نگه دارد

درجه به سمت شرق و در سایه باد یکدیگر و خارج از سایه آفتاب  45درجه به طرف غرب و  18ساختمان ها بین 

 . ندشو می مستقر جنوبی –هم ، در محور شمالی 

 اتاق هاي کوچک با ارتفاع کم  5-4-4

که با افزایش سطح  در نواحی سرد و برفی ، باید از ایجاد اتاق ها و فضاهای بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا

 . تماس آنها با فضای سرد بیرونی ، گرم کردن این فضای وسیع مشکل خواهد بود

بنابراین در این مناطق سقف اتاق ها را پائین تر از اتاق های مشابه در سایر حوزه های اقلیمی در نظر می گیرند تا 

ارتفاع کم سقف در تاالر ها و اتاق های . حجم اتاق کاهش یابد و سطح خارجی نسبت به حجم بنا حداقل گردد 

 . مهم و طاق راسته ها و حجره های بازارهای این مناطق نیز مشهور است

 بازشوهاي کوچک 5-4-5

در این مناطق برای جلو گیری از تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا از بازشوهای کوچک و به تعداد کم استفاده 

بازشوها در ضلع جنوبی برای استفاده . ه ها ، استفاده از سایبان الزامی است در صورت بزرگ بودن پنجر. می کنند 

همچنین از استقرار بازشوها در جهت بادهای . هر چه بیشتر از تابش آفتاب ، بزرگتر و کشیده تر انتخاب می شوند 

در . مکن مناسب ترند پنجره های دو جداره نیز برای رساندن تبادل حرارتی به حداقل م. سرد باید اجتناب نمود 

ضمن به منظور جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج ساختمان ، میزان تعویض هوای 

 . هوای داخل وتهویه طبیعی را باید به حداقل ممکن رساند
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رتی حاصل در مقایسه با اقلیم گرم و خشک ابعاد بازشوها در این حوزه اقلیمی برای استفاده از انرژی حرا

 . از تابش آفتاب افزایش یافته است

 دیوارهاي نسبتا قطور  5-4-6

قطر زیاد دیوارها نیز به نوبه خود از تبادل حرارتی بین فضای داخلی بنا و محیط بیرونی ساختمان جلوگیری می کند 

آنها در منابع حرارت معیارهای معماری اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و خشک تقریبا مشابه است و تنها تفاوت . 

دهنده می باشد که در اقلیم گرم و خشک این منبع از سمت بیرونی بنا و در اقلیم سرد از سمت داخل فضا می باشد 

لذا باید در این اقلیم به کمک مصالح بنایی قطر دیوارها را زیاد نمود تا این جداره بتواند به عنوان منبع ذخیره . 

 . حرارت داخل بنا عمل نماید

دیوارهای قطور ، گرما و حرارت تابش آفتاب روزانه را در طول شب حفظ و به تعدیل دمای داخل ساختمان 

در معماری بومی این مناطق تا حد ممکن تالش می شود تا به شکل طبیعی یا یا با استفاده از . کمک می نماید 

 . ا را گرم نمودبخاری و گرمای ناشی از حضور افراد ، پخت وپز یا حضور حیوانات ، بن

 بام هاي مسطح  5-4-7

ابن یه سنتی در کوهپایه های شمالی سلسله کوههای البرز دارای بام های شیب دار و در مناطق کوهستانی غالبا 

 . مسطح هستند

بام های شیب دار در صورت مناسب بودن پوشش آن به مراتب از بام های مسطح بهترند چرا که آب باران را به 

ولی در صورت کاهگلی بودن پوشش بام ، قدرت آن در برابر رطوبت و باران و . روی بام دور می کنند سهولت از 

چرا که آب ناشی از ذوب تدریجی برف وارد سقف کاهگل می گردد و . به ویژه برف بسیار تضعیف خواهد شد 

چنین بامی پارو می کنند و با به همین دلیل به محض بارش برف ، آن را از روی . بنا مرطوب و نم دار می گردد 

غلتکی سنگی و کوچک ، بام را دوباره غلتک می کشند تا پوشش کاهگلی آن مجددا متراکم و سوراخ های ایجاد 

 . شده در اثر نفوذ آب مسدود گردند

ان انتخاب بام های مسطح در اقلیم سرد مشکلی ایجاد نمی نماید چرا که با نگهداری برف بر روی بام ازآن به عنو

عایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده می 

شود و همچنین فضای زیر اسکلت خرپا که کاربرد انباری دارد ، عایق مناسبی بین فضای داخل و خارج بنا خواهد 

 .بنا حائز اهمیت است  لذا دو جداره بودن سقف بنا در این اقلیم برای حفظ گرمای. بود 
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 نوع مصالح -5-5

 

مصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در مناطق سرد و کوهستانی مانند سایر حوزه های اقلیمی از مصالح موجود در 

این مصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای . آن اقلیم است

 . نمایدداخلی آن حفظ 

و پوشش سقف و بام از تیر های چوبی و ( یا چوب ، مالت کاهگل ، خشت و آجر ) لذا بدنه این ابنیه از سنگ 

از سنگ و مصالح مقاوم و سنگین برای برای پی سازی بنا استفاده می کنند و در برخی نقاط ، . کاهگل می باشد 

ار می رود ، هر چند ابنیه این مناطق ، به طور کلی ، کرسی چینی با مصالح سنگین جهت جلو گیری از رطوبت به ک

 . بر روی زمین بنا می شوند

 35در این رابطه می توان از شهر جوانرود و روستاهای اطراف آن واقع در منطقه غربی رشته کوه زاگرس و در 

و هماهنگ به کل در این منطقه ساختمانهای سنگی ، سیمایی موزون . کیلو متری شمال غرب کرمانشاه نام برد 

سنگ که به وفور در این منطقه کوهستانی وجود دارد و به . بافت شهر و همچنین به بافت روستاها داده است 

در این منطقه اقلیمی سرد و نسبتا پر باران ، . صورت الشه و یا قواره در دیوارهای قطور ساختمان ها به کار می رود 

هر چند که بام اغلب ساختمان ها های جدید . کاهگلی پوشیده شده است بام ساختمان ها مسطح و با تیر چوبی و 

 .در جوانرود دارای خرپای چوبی و پوشش شیروانی است 
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 :  مششفصل 

 ایده ها و مبانی نظري

 

 :مقدمه -6-1

 

فرهنگی،تاریخی و اجتماعی طرح با توجه به اهمیتهای مطالب گفته شده در این فصل به بیان چگونگی ایده پردازی 

آنچه در طرح بعنوان ایده مورد استفاده قرار گرفته است کامال برخاسته . منطقه و کمبود های شهری آن می پردازد 

 . کامال همسوست از زنگی اجتماعی و بافت فکری مردم دماوند است  و با ارزش های شهروندانمان 

 

 :انسپت و ایده ک-6-2

کانسپت را میتوان هدف طراحی یک پروژه نامید و ایده آندسته از تمایالت ذهن .بسیار دارد کانسپت با ایده تفاوت

است که با توجه به شرایط حاکم بر پروژه و موقعیت جغرافیایی پروژه و شرایط اقلیم و فرهنگ و آداب و سنن  ما 

 .را به سمت طراحی متناسب و کارآمد سوق میدهد

ازهای فرهنگی ، شرایط محیطی و باورها به هم می پیوندند و به این ترتیب کانسپت مسیری است که طی آن نی

 . کانسپت ها بخش مهمی از روند طراحی معماری را شکل می دهند 

معماری هنر معنا دادن به فضا است که یکی از ابزار آن ایده یا مفاهیم انتزاعی است که به صورت تصاویر و طرح 

، در این طرح فضاهای باز و بسته ای که در قسمت فضای باغ ایرانی شرح داده شد ، شامل  ها نمایانگر می شود

 . مفاهیمی خواهد بود که همسو با باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم شهرستان دماوند است 

 

 : فضاي فرهنگیکانسپت فضاي طراحی 6-2-1

 

آموزشی و  –کانسپت اصلی طرح پیشنهادی برای توسعه مسجد جامع دماوند بر مبنای کمبود سرانه فرهنگی 

آموزشی که  –امروز شهر دماوند به آن نیاز دارد فضایی است فرهنگی گردشگری ارائه خواهد شد ، آنچه بافت 
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عالوه بر معرفی این کاربری لطمه ای بر جایگاه مسجد جامع دماوند بعنوان یک بافت مذهبی مهم و قدمت تاریخی 

 . آن وارد نکند 

گردشگری طراحی خواهد شد توجه زیادی نیز به  –سعی بر آن است این فضا که با تعریف اصلی کاربرد فرهنگی 

ی قصد دارد این پیشرفت اقتصادی در قالبی متفاوت تر از بافت ولی تیم طراح. پیشرفت اقتصادی شهر داشته باشد 

 . تجاری موجود در شهرستان باشد 

این ایده عالوه بر در آمد زایی به جذب گردشگر برای شهرستان نیز کمک زیادی می کند و می تواند عالوه بر 

آداب و رسوم ،  محصوالت و کمک به اقتصاد شهر شناختی مناسب در ذهن افراد غیر بومی نسبت به شهرستان ،

 . ویژگی های طبیعی آن  ایجاد کند 

به پیشرفت شهرستان در تعریف چنین کاربری باعث شهرت  کهن شهر دماوند در دراز مدت می شود و این روند 

 . همه زمینه ها کمک خواهد کرد 

  :هویت-6-3

زمان است داشتن ویژگیهای مشترک در  مفهوم هویت در تداوم تاریخی و پیوستگی آن نهفته و وابسته به عنصر

طول زمان و استمرار آن به نحوی که تجربه های مشترک انسانی را رقم بزند این مفهوم راتداعی می کند معماری و 

شهرسازی محصول تعامل انسان با محیط و جامعه با تاریخ تلقی می شود به عبارتی روشن تر معماری ظرف زندگی 

روح اجتماعی در آن دمیده شده است معماری و شهر برای انسان فراتر از کالبد رفته و و شهر آبادی ای است که 

مجموعه ای از ادراکات کاربر از فضا و اجزا آن را به صورت یک هاله معنایی در برمیگیرد با ورود اسالم تفسیر 

م همه عالم مظهر وجود کودکانه در معماری و شهرسازی ایرانی تبدیل به تفسیری حکیمانه گشت چرا که در اسال

اوست حقیقت معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی درعین سیال بودن ماهیت از حیثیت پایدار هویت برخوردار 

 (2987،5نقره کار ، ).  است

در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان، تحوالتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری   در دهه های اخیر،

 .ب دگرگونی نقش های اجتماعی شده استروی داده که سب

این ویژگی . هویت یک مفهوم عام است و برای هویت داشتن مجموعه ای از ویژگی ها باید در چیزی جمع باشد 

ها که هویت یک فرم را در نظر ما در پژوهش حاضر بیان میکند ، ویژگی هایی است که در گذر زمان به یک 

رعایت نکردن هریک ازین ویژگیها می تواند سبب ناسازگاری طرح مورد . ت المان در ذهن افراد تبدیل شده اس

و این ناسازگازی باعث خواهد شد ظرفیتهای باالی طرح هرچقدر هم . نظر با زمینه فرهنگی و تاریخی آن باشد 

  . قوی باشد نادیده گرفته شود

هنگی های موجود ، رویکردهای گوناگونی امروزه معماران معاصر در برابر بحران هویت و ناسازگاری ها و ناهما

  . را در پیش گرفته اند، رویکردی که دراین پژوهش مدنظر ماست تلفیق گرایی تجدد و سنت است
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در بحث هویت معماری گروهی از معماران به این نتیجه رسیدند که تجدد کامل و همه چیز گذشته را کنار 

تلفیق با سنتی که معماری . رو به راه حل تلفیقی روی آوردند  ازین. گذاشتن جواب مطلوبی برای معماری نیست 

این سنت تنها با گرایش به تاریخ رخ می نماید ، همچون استفاده از کالبدها و ساختمایه های گذشته . را کامل کند 

د گرایش دیگر آن سنت های اجتماعی است که معمار دیگر خو. و در گرایشی دیگر به طبیعت هم توجه می شود 

  . جریان مردم گرا در معماری یک نوع تلفیق گرایی است. مختار نیست و مردم گرا شده است 

نظر مفهومی برای طرح توسعه مسجد جامع دماوند در نظر داریم دقیقا مطابق با این نظریه تلفیق گرایی  زو آنچه ا  

و به سنتهای اجتماعی به . ده شود درنظر داریم بیشترین احترام به طبیعت در این طرح دی هدر حالی ک. است 

خصوص در بافت شهری دماوند که بسیاری از آرمانهای تجدد و مدرنیته را نپذیرفته و اکثریت مردم به افکار سنتی 

 . خود پایبند هستند ، توجه زیادی شود 

جزئیات و اگرچه طرح با رویکردی مدرن و کارآمد طراحی خواهد شد ولی در تعاریف فضایی و استفاده از 

تزئینی حتما به سنتهای اجتماعی و فرهنگی مردم که قطعا  جزئی جدایی ناپذیر از باورهایشان است توجه خواهد 

  . شد

آموزشی و گردشگری شهر ، برنامه ریزی خواهد شد  _طرح توسعه که با توجه به تامین کمبود سرانه فرهنگی 

 . هبی شهروندان شکل خواهدگرفت،کامال همسو با باورهای سنتی و به خصوص باورهای مذ

گردشگری می تواند تاثیری مطلوب _به طور مثال جانمایی المان های مذهبی حتی در محیطی با رویکرد فرهنگی 

این المان ها می تواند بیان جایگاه شهدای مسجد جامع دماوند و یا چیزی نظیر این  . در ذهن مردم شهر داشته باشد

 . تی با هویتهای دینی و مذهبی شهروندان برقرار کند باشد که بتواند ارتباط مثب

 

، یا حتی استفاده از درخت چنار به عنوان یک المان از طبیعت که در ذهن مردم این شهرستان به دلیل قدمت 

 .جایگاه ویژه ای دارد می تواند احترامی خاص در نظر بیننده برای طرح اجرا شده ایجاد کند

است طرح توسعه مسجد جامع را با بحران هویتی جدی روبرو کند ، احداث پارکینگ یکی از مواردی که ممکن 

ولی تاثیرات سوء آن می . در سایت مورد مطالعه است ، اگرچه نیاز به این کاربری جزئی از الزامات طرح است 

 . تواند همه ی کاربری و هویت طرح را زیر سوال ببرد

که بافت مخروبه جنوبی سایت مورد مطالعه توسط ارگان مجری خریداری  بنابراین پیشنهاد تیم طراحی براین است

در این شرایط هم این کاربری در . شده و در آن قسمت نسبت به احداث پارکینگ مطالعات مورد نظر انجام شود 

 ی طرح اصلی را مخدوش نخواهد کردسایت تعبیه شده و هم از نظر بصری و هویت

 

 مهندس عبدالحمید نقره کار: مولف . معماری و شهرسازی  در آمدی بر هویت اسالمی در
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 :ایده اصلی طرح -6-4

 

 الگو برداري از مفهوم باغ ایرانی

 

طراحی پردیس برگرفته از الگوی اولیه باغ ایرانی و عجین بامفهوم فردوس گفته شده در قرآن شاید بهترین انتخاب 

باغ ایرانی در بسیاری از فرهنگها معنای بهشت یافته است با  برای توسعه فضای اطراف مسجد جامع دماوند باشد ،

مورد اشاره قرارگرفته است  ، توجه به این که واژه فردوس که معرب پردیس است چندبار در قرآن به معنای بهشت

 .در قرآن فردوس با مفهوم باغ فرح بخش ایرانی تطابق کامل دارد . اهمیت این مسئله بیشتر می شود 

آوردن ایرانیان به دین اسالم، جها ن بینی اسالمی باعث ترویج باغ سازی ایرانی در تمام نقاط ایران شد، لذا با روی 

ایرانیان بهشتی را در این عالم طرح کردند که با خصوصیات این دنیا مطابقت دارد اما تصویری از آخرت را تداعی 

ین به نظم و تناسب، برخوردار از حرمت و محرمیت، منزه و باالخره می توان اذعان داشت که باغ ایرانی مز می کند

 .از بیهودگی و افراط و تفریط، مساعد با قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداری است

از نظر قدمت تاریخی . 1از نظر روحانیت و تقدس و . 2این نظریه با در نظر گرفتن ارزشهای مسجد جامع دماوند 

  . ستبیان شده ا. وجایگاه فرهنگی 

سایت مورد تند  با توجه به شیب پس از انتخاب مفهوم واالی باغ ایرانی برای شروع طراحی،به این نتیجه رسیدیم 

 . مطالعه بهترین الگوی پیشنهادی، الگوی باغ تخت می باشد

 

  باغ تخت-6-7

زمین موجود شکل از باغهای گسترده ایرانی طرحی خاص ، مطبق و تراس بندی شده که تحت تاثیر شیب تند 

حرکت آب در اینگونه از باغها در مسیر تراس بندی شده زمین باغ بصورت آبشارهای کوچک جلوه . گرفته است 

که در . در سطح باالی شیب و در فضای مسطح عمارتها یا فضاهای مورد نیاز طرح ساخته می شده است. گر است 

  .  الی شیب استاین پژوهش محل قرارگیری مسجد جامع دقیقا در سطح با
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 نمونه   

 : باغ تخت شیراز 

با زندگی مردم نتیجتا  به یک کیلومتر بود فاصلۀ باغ با شهر نزدیکباغ بر دامنه قطعه کوهی در شمال شیراز بنا شد 

خ و البیرون باغ، جز سنگ .بیرون شهر محل تفرج و گلگشت بود باغهای شاهیهمچون  و نداشت سروکاری هرش

 آب که سرزمینی در هم آن میخواست، یاربه مکانی مصفا تدارک بس تبدیل کردن چنین زمینی .نبودزمین بایر 

بانیان آن برای خلق مکانی  فراهم کردن چنین تدارکاتی نشانۀ اعتبار و اهمیت این باغ و قصد. گرانبهاستبسیار

 .آرمانی و خیالی است

 انتظام کلی باغ تخت

 : بخش بوددر نظر کلی، باغ شامل این سه 

 (استخر باغ)  یا قطعه کوه پاي در بزرگ تخريبخش پایین با اس .1

 (  باغ مطبق) کوه یا  مطبق بر دامنۀ قطعه بخش میانی. 2

 (باغ خلوت)کوه یا  بخش فوقانی بر رأس قطعه. 3

از طراحی فضای باز  ثانیا اوال بر زمینی پر شیب بنا شده و چه،. بود ایران ویژۀ باغهای از ترکیبی، نباغ تخت، با چنی

چنین  (قصر قاجار)باغهای بزرگ ایران شاید فقط باغ  از. در سه قلمروی راس و دامنه و پای قطعه کوه پدید آمد 

 .الگویی داشت

 

با دو کرت بزرگ در یمین و ( باغ استخر ) باغ با این سازماندهی سلسله مراتب روشنی پیدا کرد بخش پای تپه یا 

 . ود باغی بزرگ بود که در ابتدای سلسله مراتب باغ قرار داشت ، خیسار استخر 

( باغ خلوت)و به باغ کوچک فوقانی و یا . با هفت طبقه مخاطب را پله پله باال می برد ( باغ مطبق)بخش میانی یا 

 .می رساند 

بر پایه . انتهای مسیر بود ( باغ خلوت) در نقش واسطه ، و( باغ مطبق) در حکم مقدمه ، ( باغ استخر ) بنا براین باغ 

 . این مقدمات باغ خلوت را باید معتبر ترین بخش مجموعه دانست 
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 :باغ تخت و باغ هاي پی در پی ایرانی 

ایرانی را به یاد می آورد باغی که از چندین باغ تشکیل می شد ، ه باغ ، باغ بزرگ باغ تخت ، باغی متشکل از س

چنین باغی  در. باغی که در حین گشت و گذار در آن همواره گذر از باغی به باغ دیگر را تجربه می کردند 

 . جلوخان خود باغی معتبر بود در پس دروازه باغی بزرگ و گسترده و پرشکوه قرار داشت 

 :معرفی میشود  نیز  باغ شازده ماهان کرمانبا مطالعه نمونه موردی باغ تخت و شباهت سایت مورد نظر از نظر شیب 

متر، با  487*211باغ شاهزاده ماهان یکی از نمونه باغ تخت های ایرانی است که در زمینی مستطیل شکل به ابعاد 

 .است  مساحت پنج و نیم هکتار بنا شده

باغ تلفیقی از درختان ایرانی، معماری منحصر بفرد پارسی و استفاده از آب در زیبا سازی باغ است در حقیقت این 

 .که بخوبی در این باغ به هم گره خورده اند

ویژگیهای  معماری خاص و شرایط اقلیمی این باغ را در شرایطی قرار داده است که در فصول مختلف سال از

 .تواقع باغی چهار فصل اسمنحصر بفردی برخوردار است و در 

 

 

 

 

 

 

 

 کرمان                                                                            باغ تخت شیراز -باغ ماهان
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 : عنصر اصلی تشکیل شده است  4باغ ایرانی اساسا از 

 افض و  آب ، زمین ،  گیاه

 نقش تزئینی آب در باغ

فواره ، حوض و جوی : های ایرانی سه وجه عمده به خود می گیرد که عبارت اند از  آب در شکل تزئینی در باغ

 ... های آب

عمدتا نقش تزئینی حوض در یک باغ ایرانی محسوس بوده و به چشم می آید ،دولی باید توجه داشت در واقع این 

  1.منبع آب است که به شکلی هوشمندانه به عنصری تزئینی بدل شده است 

به همین موضوع در طرح توسعه مسجد جامع دماوند با توجه به نداشتن منبع آب در دسترس در این مکان و  با توجه

اقلیم سرد دماوند که از زیبایی آب در بیشتر فصول سال به اجبار محروم خواهیم بود و با توجه به نزدیکی سایت 

که زیبایی آنها وابسته به آب است ، استفاده  مورد نظر به رودخانه در نظر داریم  از حوض،فواره و سایر عناصری

 . حداقلی بشود

البته در طرح توسعه با توجه به تغییرات فراوان مسجد جامع در سالهای مختلف و ازبین رفتن صحن و حوض وسط  

آن الزم است تا نمادی از بازسازی حوض که یکی از عناصر جدایی ناپذیر مساجد ایرانی است دیده شود ، که این 

  .  خواهد گرفتدر مقیاس بسیار کوچک در طرح جای  نماد به دلیل محدودیتهایی که ذکر شد

  مسعودی عباس دکتر:  تالیف.  ایرانی باغ بازشناسی.  1

 : مفهوم صور سنتی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورت مثل

 تکرار بهشت .2

 کوه مقدس .1

 انتقال طریقت .9

 (زمانی و فضایی)تجدید مراتب .4

 گوناگونی .5

 وحدت .6

 تلفیق دوباره .7

 وجودی محور معرفت .8

 باغ ، حیاط .2

 تخت .1

 ایوان ، تاالر .9

 دروازه .4

 اتاق .5

 سپهر ، گنبد .6

 چار طاق .7

 میل ، مناره .8
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 : نگاه معنوي به طبیعت 
 

 نقش فضاي سبز

فضای سبز که انواع مختلف درخت ،گل و گیاه را در بر می گیرد می توان یکی از عناصر مهمی دانست که بدون 

گیاهان با هر نوع طرح بندی ، بنیادی ترین وجه باغ سازی به حساب می .  کند آن اصوال باغ فاقد معنا جلوه می

 .آیند 

 

 

 :کاشت گیاهان در باغ ایرانی داراي نظم و فلسفه است 

جنس و گونه گیاه ، محل قرارگیری ، زیبایی ، کارآیی ، مقابله با ناسازگاری های محیطی : به عوامل مختلفی چون 

 .توجه می شده است ... و ، چشم نوازی در همه فصول

 

 : گونه هاي گیاهی پیشنهادي مناسب براي سایت مورد مطالعه

کاشت درخت با شکوه چنار در بین همه ایرانیان از محبوبیت خاصی برخوردار است ، و در بین مردم دماوند از 

آنچه کاشت چنار را مهم تر جلوه می کند مفصلی است که این درخت بین خیابان اصلی و . محبوبیتی خاص تر 

انی است با چنارهای با شکوه و با قدمت از خیابسایت مورد نظر که دسترسی اصلی آن . مسجد جامع ایجاد می کند

شاید بهترین دعوت کننده آن از نظر بصری کاشت چنارهایی باشد که در واقع بخشی از هویت کهن شهر دماوند 

 . است 

البته باتوجه به رشد زیاد درخت چنار ، ارتفاع بلند آن که ممکن است در زمان های آتی دید مسجد جامع دماوند 

جانمایی این درخت . و رشد باالی ریشه های این درخت که باعث تخریب کفپوش ها می شود ، وش کند درا مخ

 . در سایت باید بسیار محتاطانه انتخاب شود 

در ارتباط با لزوم کاشت درختان خزان ناپذیر برای استفاده همیشگی از سرسبزی و طراوت آنها با جانمایی مناسب 

خت بید مجنون به دلیل زیبایی خاص آن در همه فصول و رشد ارتفاعی پیشنهاد کاشت در.درختان خزان پذیر 

 . متناسب با شیب سایت 
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 :زمین 

وقتی از زمین در مفهوم باغ ایرانی . زمین از عناصر بسیار مهم باغ است که شکل اصلی باغ را سازماندهی میکند 

آبیاری ویژگیهایی است که جدایی صحبت می کنیم پارامترهایی چون شیب زمین ، جنس خاک آن و قابلیت 

 .ناپذیر از تعریف باغ مورد اهمیت قرار می گیرد 

اگر به باغ های ایرانی دقت شود عموما بر روی شیب شکل گرفته اند که گاهی اوقات شیب مالیم است و گاهی 

لعاده با آب را اوقات هم تند ، شیب زمین باعث حرکت آسان آب در باغ می شود و امکان خلق زیبایی های فوق ا

 . نیز ایجاد می کند 

در سایت مورد پژوهش ما نیز شیب زیاد باعث خلق باغ ایرانی بسیار زیبایی خواهد شد ،حرکت آب نیز به منظور 

اما با توجه به آنچه که ذکر شد به دلیل محدودیت اقلیمی و نزدیکی به . آب رسانی به سهولت انجام خواهد شد 

دای آب آن ، درنظر داریم از عنصر آب بسیار کم و فقط  به صورت نمادی از زیبایی و رودخانه و استفاده از ص

در کاربردهای جدید و کمتر دیده شده پس ما در طرح پیش رو از عنصر زمین بیشتر . شفافیت آن استفاده کنیم 

 .  استفاده خواهیم کرد 

 :فضا 

. منظور از فضا در باغ ایرانی فضای معمارانه است که در ترکیب با عناصر دیگر شکل گرفته و معنا پیدا می کند 

 . دیگر عناصر و سایر اجزاء باغ را در بر می گیرد عنصر فضا عنصری است که همچوت قالبی 

است که انسان می تواند  مهمترین کار تیم طراحی ساماندهی این عنصر مهم است ، در فضای درست طراحی شده

ارهای فضاهای داخلی باغ بر اساس معی. مفهوم اصلی باغ ایرانی را درک و جلوه های آن را ببیند و درک کند 

که هر کدام از این ... متفاوتی تقسیم بندی می شود، معیارهایی چون مقیاس فضاها ، ویژگی های کالبدی فضاها و

 . رسی هستند معیارها از جنبه های مختلفی قابل بر

از نظر ویژگی های کالبدی تقسیم بندی فضاهای باغ مبتنی بر فضاهای باز ، نیمه باز و بسته بوده و بر اساس آن می 

، در تقسیم بندی بر اساس مقیاس نیز با توجه به نیاز پروژه فضاهای توان ساختار فضایی و کالبدی باغ را بازشناخت 

 . انی خاص در سایت قرار خواهند گرفت موجود بر اساس درجه اهمیت با چیدم

 :نماد شناسی 

 :نقش رنگ در معماری 
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غایت و هدف همه مجاهدت های هنری بیرون کشیدن و استخالص ماهیت و سرشت معنوی فرم و رنگ و 

دنیائی .از چنین آرزو و سودایی است که هنر غیر مادی نشات میگیرد.آزادی آنها از زندان دنیای مادی است

دنیای ما با ابداع و خالقیت .شباهتی ندارد. به دنیای انسان در سالهای گذشته . امروز در آن زندگی میکنیم که 

در عین حال بناها سمبول ، ما بناهائی میسازیم که محتوای آنها در عملکرد آنها نهفته است.شکل گرفته است

 .بلکه تجسم افکاری هدف دار هستند ;افکار و عقاید نیستند 

جاذبه و امثال آن پی . رعد و برق . ذشت زمان فکر انسان به اسرار پدیده های طبیعت چون رنگین کمان با گ

ولی رنگهای .رعد و برق ما می ترساند ;پدیده ها هنوز هم در اسرار باقی مانده اند. با وجود این . برده است 

رنگین کمان سمبل صلح .ب می کندرنگین کمان و نور ستاره شمالی روح را تعالی می بخشد و آن را تهذی

رنگ مواهب خود .فقط کسانی که عاشق رنگ هستند می توانند زیبائی و کیفیت ذاتی آن را درک کنند.است

ولی رموز و اسرار پنهان خود را فقط برای عالقه مندان واقعی آشکار می . را به همه تقدیم می کند 

رنگ ها ایده آغازین و ثمره نور . مرده جلوه می کند  رنگ زندگی است زیرا جهان بدون رنگ برایمان.سازد

 . اصلی بدون رنگ هستند و مقابل آنها تاریکی بدون رنگ است

رنگهای درخشان به تنهایی جذاب هستند اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرند از نظر بصری تاثیر 

این رنگها حاکم میکند و در نتیجه یک مفهوم این نوع آرایش یک ساختار ساده را بر . بیشتری خواهند داشت

معنوی و روانی در حیطه . پدیده های بصری .و یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگها، منتقل خواهد کرد

طرح باید . وقتی که موضوعی در نظر مشترک گرفته شد .رنگ و هنرهای رنگ روابط مشترک زیادی دارند

 .  پیروی نماید.  از این موضوع اولیه و حاکم بر کار

هنگامی که به یک جسم می نگریم در . مبحث رنگ یکی از مهمترین عناصر موثر در هر نوع طراحی است

همچنین رنگ . نگاه اول رنگ ان به چشم می اید و بعد و فرم ان و سپس بافت جسم را تشخیص می دهیم

عبور میکند ممکن است فرم و بافت ان به  مانایی بیشتری بر حافظه دارد چنانکه جسمی که به سرعت از کنار ما

 .  خاطر فرد نماند اما رنگ ان معموال در خاطر میماند

 :خصوصیات شکل ها 

این کیفیت های معنی .در طراحی.شکل ها نیز دارای خصوصیت گویا ومعنی دار نظام زیباشناختی خود هستند

شکل و رنگ در معنی دار بودن و مفهوم یعنی .دار شکل و رنگ می بایست با یکدیگر مطابقت داده شوند

 .  خود یکدیگر را تایید و اثبات نمایند

اگر رنگها و شکل ها در بیان .تطابق و تناسب هر رنگ با شکل مربوط به خود مستلزم همانندی و توازن است

دقیقآ با  مطالعه پیرامون احساس رنگ. تاثیرات آن دو چندان خواهد بود.مفاهیم و حاالت توافق داشته باشند

 .  اثرات رنگ در طبیعت آغاز می شود

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 



57 
 

 :جایگاه مسجد در شهر 

 

ها یا مراکز عبادی آنها  ترین پدیدۀ جغرافیایی ادیان، پرستشگاه به همان نحوی که تجسم خارجی یا مهم

 .کند باشد، بارزترین نمود خارجی بینش و نگرش اسالمی نیز در مسجد تجلی می می

جامع، مرکز استقرار دینی شهر بود و به دلیل مراجعۀ مستمر همۀ قشرهای مردم و به های قدیم، مسجد  در زمان

گویی نمازگزاران، نقطۀ انتشار هرگونه آگاهی نسبت به شرایط  های عبادی، تقدس، خلوص و راست دلیل جنبه

شده،  شد و در همین مکان، اطالعات پخش عمومی شهروندان و نحوۀ زندگی و نظام اداری آنان محسوب می

گرفت و انعکاس آنها در افکار عمومی، پس از تصفیه و پاالیش از  مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می

 .پذیرفت شایعات و مطالب دروغ، صورت می

گیری  گیری افکار عمومی و جهت آمد، اما شکل اگر چه مسجد جامع غالباً مرکز مذهبی به حساب می

مسجد جامع به دلیل این که رکن اصلی . گرفت این مکان صورت می های مربوط به آیندۀ شهر، در هدف

های مردم و مراکز  توانست از فعالیت رفت، نمی دینی و هویت استوار شهر به شمار می اقتدار معنوی، اصالت

 .بازرگانی و تولیدی جدا باشد

ند که جذابیت های بنا بر آنچه گفته شد مسجد به منزله قلب پر تپش یک شهر است ، شهری همچون دماو

طبیعی آن جلوه ظاهری و سر و بدن این شهر است و مسجد چه از جنبه تاریخی و چه از جنبه هایی که ذکر 

 . شد قلب تپنده این شهر و کانون حیات آن است 

 

 :جایگاه رواق در معماري ایرانی و الهام از آن در طرح 

 

رواق از جنبه معماری فضایی است که از جهت عمودی محدود به سقف و از جهت افقی متعین به نقاطی در 

تحکیم کننده اش دارد ، تاالر و سطح های  نسبت سرراست با پشتنماییفضاست ، میل گنجایش فضایی اش 

 . نمایشگر امکان تعین و تحدید فضایی اند ایوان در حد دو دریافت سنتی از رواق 

اصوال مربوط به دوره . دنبال شده است و آشور پیدایش ایوان ، که از آپادانای هخامنشی تا کاخهای الحضر 

 . مرسوم شد ساسانی می شود که تعبیه ایوان در کاخ سازی ها 
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با این حال . ، در دوران هخامنشی روی می نماید تاالر که از قرار معلوم اساسش بر طرح ستون بندی است 

در کاخهای شاهی دیگر نمود چشمگیری نمی کند تا که دوران حکومت صفوی آغاز می شود ، اما کاربردش 

 . کاربرد سنتی تاالر در فضای مسکونی نمایشگرتاریخی ناگسسته تا به امروز است

مفهوم رواق در حد انتقالگاه ، و بویژه ایوان در حد محراب ، در سراسر تاریخ اسالم متضمن تلویحات ژرفی 

از دیدگاه ما . زمانی و زمینی است یا فضای انتقالی بین عوالم  (طریقت)پس ایوان همان . است  بوده

بعدالطبیعی ، ایوان خود مقام نفس می تواند به شمار آید ، که میان باغ یا حیاط در حد روح ، و اناق در حد 

 .جسم سیر می کند 

که آدمی را دو گانگی صوری ایوان سبب می شود که صورتا ناقص بماند و تنها از آن راه بتواند به کمال رسد 

 .با روح اعظم یگانه گرداند و هم از آن راه رجعت و وصول خود را نیز سرانجام بخشد 

 

 :و ایده از آن در طرح پیش رو   حیاط مرکزي 

 

از گذشته تا کنون فرم ساختمانهای حیاط مرکزی بارزترین شکل ابنیه سنتی خصوصا در مناطق مرکزی و گرم 

یافت نه تنها در ایران بلکه در معماری تمدن های گذشته نیز این نوع از ساختمانها . و مرطوب ایران بوده است 

کشور عراق در چهار هزار سال پیش از میالد مثال بارز این ادعا شهر باستانی اور در جنوب شرقی . شده است 

 .می باشد 

این نوع از حیاط نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان چون آمریکا و اروپا وجود داشته و دارد، ریشه و 

دوموس و همچنین خانه های رومی نوعی از این . اصل خانه های حیاط مرکزی به زمان های دور بر می گردد 

از مزایای این نوع حیاط ها می توان به ایجاد حریم خصوصی برای . رای حیاط مرکزی می باشند خانه های دا

 . اشاره کرد ... اهالی اعم از بصری و صوتی ، به وجود آوردن خرده اقلیم مطلوب ، استفاده بهینه از زمین و 

ظر اقلیمی و استفاده بهینه از دلیل اصلی ایده حیاط مرکزی در طرح مورد نظر ما عالوه بر خصوصیاتی که از ن

فضا گفته شد، ایجاد حریم خصوصی است ، طبق مطالعات سرانه کاربری ها و با توجه به ظرفیت های 

اقتصادی منطقه در نظر گرفتیم در طراحی مکانهایی با کاربری تجاری و اقتصادی دیده شود ، که عالوه بر 

نطقه شود ، با این تفاوت که کاربری مذکور در فرمی کمک به هزینه های مسجد جامع باعث رشد اقتصادی م

و به منظور رسیدن به این هدف از طرح حیاط مرکزی و رواقی . متفاوت از مناطق تجاری شهر جای داده شود 

 . که رسیدن به این حیاط را میسر کند استفاده شده است 
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سنتی و درخور فرهنگ منطقه را  حیاط مرکزی دیده شده در طرح عالوه بر ویژگی های گفته شده مفهومی

نیز دارد ، در طرح مورد نظر حیاط مرکزی باعث شده تا فضای تجاری از سطح خیابان و ورودی سایت و 

طرح مورد نظر قابل رویت نباشد و این اتفاق عالوه بر ایجاد حس بصری مطلوب تر برای حتی از طبقات 

 . این فضا مشغول خواهند شد  بینندگان ایجاد حس امنیت دارد برای افرادی که در

 پله هاي تاریخی تاثیر گذار

آنچه در طرح پیش رو مورد توجه قرارگرفته و زمینه ای برای ایجاد ایده در ذهن طراح شده است استفاده از 

الگوی پلکان دو طرفه تخت جمشید با توجه به جایگاه اساطیری دماوند است ، این پلکان دو طرفه عالوه بر نماد 

 .گرایی و الهام از جایگاه معماری باستانی ، باعث ایجاد آسایش تردد برای همشهریان می شود 

پلکان تخت جمشید را شاید بتوان به عنوان یکی از بهترین پله های موجود در بین  آثار تاریخی جهان بشمار آورد 

 .، زیرا روبروی هم و به صورت قرینه ای و یک اندازه ساخته شده اند 

این پله ها به قدری مالیم و حساب شده ساخته شده است که زیبنده این مجموعه باشکوه باشد ، زیرا باال  شیب

 .رفتن از این پله ها به دلیل شیب کم و تعداد زیاد آنها با مقاومت و آرامش صورت می گرفته است 

طی کردن آن به صرف انرژی  پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و برای

، ارتفاع (با کاربری بنایی  تشریفاتی همچون پارسه ) هر چه مهندسان و طراحان در زمان ساخت یک بنا  .نیاز است

پله های آنرا را  بلندتر در نظر بگیرند ،  استفاده کنندگان را گرفتار صعوبت بیشتری جهت پا گذاردن  و عبور از 

 .آنها می نمایند

و برای طراحی پلکان که در طرح توسعه مسجد جامع دماوند نیز از آن استفاده شده است عالوه بر ایجاد این الگ

 سهولت تردد با توجه به قرار گرفتن در ارتفاع دید مناسبی نیز برای فردی که در حال طی کردن این پلکان است

 .کند  ایجاد می

 معماري پایدار و احترام به محیط زیست 

 

زمین و محیط زیست ریشه در تاریخ بشر دارد و این احترام در بسیاری از داستان های اساطیری و احترام به 

 .فرهنگهای گونان به صورت برجسته نمایان است 

انسان ها از آغاز دریافتند که رمز بقای آنها در گرو هماهنگی با طبیعت است و آموختند که زوال طبیعت زوال 

لطمات وارده بر طبیعت در . زیست محیطی قرون گذشته به زیان طبیعت برهم خورد  آنهاست ، در قرن اخیر تعادل

 .این دوران ابعاد اسفبار و بعضا غیرقابل جبرانی یافت ، و در ربع آخر قرن بیستم از مرز فاجعه نیز گذشت 
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گرفتن از  آهسته آهسته جنبشی در جهان شکل گرفت که فارغ از مرزها و سیاست ها و ملیت ها و با سرچشمه

نیازهای انسانی محیط زیست را خارج از قالب های موجود و با شکستن نظم ماشینی حاکم شده بر جهان مورد 

 . توجه قرار می داد 

این جریان با جاذبه های آرمانی خود و به دلیل زنده نگهداشتن آنچه از طبیعت باقی مانده بود مورد استقبال زیادی 

 ان منتشر شدقرار گرفت و به سرعت در جه

معماری پایدار که شاخه ای از این محیط زیست گرایی است ، امروزه در سطح جهان طرفداران زیادی دارد و 

 . طراحان بسیاری فقط با مبانی این معماری اثرات خود را خلق می کنند 

محوریتهای آنان، زیرا ما ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز شدیدی به رشد این افکار و استفاده بهینه از 

نیز در طبیعت اطراف به خوبی شاهد عدم تعادل و رشد بی رویه زندگی ماشینی هستیم و معذالتی چون کالن 

 .شهرهای کنونی که تقریبا غیر قابل حل بنظر می رسند 

ردن از زیبایی از آنجایی که دماوند به دلیل اقلیم خاص و طبیعت زیبایش از تاریخ گردشگری و مکانی برای لذت ب

های طبیعی بوده است ، بنابراین معماری حاکم بر طبیعت زیبای این شهر باید با اصول معماری پایدار گام برداشته و 

 .کامال در راستای حفاظت از محیط زیست عمل کند 

 

 :معماري پایدار با توجه به مبانی توسعه پایدار 

 

توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که نیازهای کنونی جهان را تامین کند بدون آنکه توانایی نسل های آتی را 

در بر آورده کردن نیازهای خود به مخاطره افکند ، توسعه پایدار بر اساس رابطه متقابل انسان ها و طبیعت در 

علوم طبیعی و اقتصاد در آمیخته است اما شاید که با  ای دانش محور استتوسعه پایدار توسعه . سراسر جهان است 

بیشتر برآمده از فرهنگ و ارزش های انسانی باشد ، و در پاسخ به یک نیاز حیاتی می تواند بنای بنیانی جدید برای 

 . روابط انسانی و تداوم حیات بشری تصور شود 

سعه پایدار که غالبا بیان می شود عبارت اند از با توجه به تعریف توسعه پایدار برخی مشخصات و اهداف کلیدی تو

: 

، استفاده از حداقل از منابع غیر قابل تجدید ( و زندگی در چهارچوب ظرفیت تحمل آن ) حفاظت از محیط طبیعی 

 . 
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همانطور که در باال ذکر شد ؛دماوند از دیر باز به عنوان یک شهر ییالقی مورد توجه بوده است و امروزه نیز 

بنابراین مهمترین اصلی که در معماری و . مهمترین و جذاب ترین ویژگی دماوند آب و هوا و طبیعت آن است 

 . به پیشینه و اهمیت اصلی شهر است توسعه این شهر باید قابل توجه قرار بگیرد لطمه وارد نکردن

ه کرده ، ارزش تاریخی و طبیعی کوچکترین بی توجهی مانند جانمایی نامناسب عناصر می تواند چهره شهر را آلود

 .آن را به خطر اندازد 

در این راستا احداث پارکینگ طبقاتی در سطح شهر دماوند ، به خصوص در سایت مورد پژوهش ما ، با توجه به 

قرار گیری در بطن شهر ، داخل حریم بافت تاریخی و با ارزش مسجد جامع دماوند و در اصلی ترین معبر شهر و 

شاید بهتر  .نخواهد داشتشهر  پیشرفت در چندان مطلوبی تاثیر بصری به عنوان دید و منظری قوی تاثیر با بیشترین

 .باشد در جانمایی پارکینگ دقت بیشتری شود 

اما با توجه به نیاز شهر به احداث پارکینگ و حل معذل ترافیکی مسجد جامع در مناسبتهای مذهبی متفاوت پیشنهاد 

ت بازار قدیمی شهر که امروزه بصورت مخروبه و بال استفاده واقع شده است ، خریداری شده زمینی در بافمیکنیم 

 .و طرح پارکینگ در آن منطقه مورد بررسی قرارگیرد 

لزوم وجود پارکینگ پس از اتمام طرح توسعه مسجد جامع و جذب هرچه بیشتر افراد عالقه مند به خوبی قابل 

سعی ما بر آن بود تا با پیشنهاد طراحی پارکینگ در مسیر مسجد آینده نگری کرده باشیم و از . مالحظه خواهد بود 

 .  معذل شدن آن در دراز مدت پیشگیری کرده باشیم 

 . رت کمبود سرانه پارکینگ و در واقع بخش خدمات رسانی شهری نیز رفع خواهد شد در این صو

 : بکارگیري ظرفیت هاي اقتصادي

شهر دماوند از ظرفیت های باالی اقتصادی برخوردار است که به خوبی به آنها پرداخته نشده و حداکثر استفاده 

 .ازین پتانسیل مهم صورت نگرفته است 

پیشرفت اقتصادی شهرستان می تواند نوید بخش پیشرفت در همه زمینه هایی باشد که ما کمبود آنها را به خوبی 

 . حس میکنیم

عضی از آداب و رسوم خاص شهرستان می تواند بمحصوالت سوغات شهر و یا محصوالت طبیعی و یا حتی نشر 

 . بخشد و باعث پیشرفت همه جانبه شهر بشود  باعث جذب عده زیادی عالقه مند به شهر شده اقتصاد را رونق

تعریف فضایی درست برای این کاربری می تواند در سایت مورد نظر هم برای همشهریان جذابیت بصری ایجاد 

کند و هم مسافرانی که به دماوند می آیند را به سوی خود جذب کرده و باعث معرفی ویژگی ها و محصوالت 

 .آن بشود دماوند و شهرت هر چه بیشتر 
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در کنار چنین تعریف فضایی می توان از جنبه های آموزشی این امر نیز استفاده کرده و عالوه بر آموزش سنتهای 

دیرین به نسل جدید همشهریانمان به افراد غیر بومی که به دماوند می آیند آموزش اندکی داده شود تا باعث 

زمان افراد زیادی را به این محل جذب کرده و تبعات  این معرفی کاال به مرور. شهرت محصوالت محلی بشود 

 . خوبی برای پیشرفت شهرمان خواهد داشت 

 

 :در سایت مورد نظر  یفرهنگ محیطپیشنهاد طراحی 

 

که امروزه  یا موزه های فرهنگی که نشان دهنده بخشی از آداب و رسوم و سنتهای منطقه است،  خانه های فرهنگ

شاهد وجود آنها در محالت مختلف اکثر شهرهای ایران هستیم ، یکی از کاربری هایی است که به بخش زیادی از 

و در عین . نیازهای نسل جدید پاسخ می گوید و در عین حال فضایی امن برای نوجوانان جوامع امروز بشری است 

و در صورت . حتی قطب گردشگری آنرا فعال می کند  حال باعث رونق شهر از نظر اقتصادی و اجتماعی شده و

تعریف فضایی مناسب و کار آمد می تواند ساالنه افراد زیادی را به شهری چون دماوند که پتانسیل خوبی برای 

 . جذب گردشگر دارد جذب کند 

طرح جامع شهر با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی دقیق سرانه های اولین و مهمترین کاربری پیشنهادی 

محیطی کامال فرهنگی است که با توجه به کمبود سرانه ها و مطالعه دقیق محدودیتهای شهر و دماوند ، طراحی 

 . همچنین در نظر گرفتن حریم مسجد جامع دماوند پیشنهاد می شود 

برنامه فیزیکی و تعریف فضایی دقیق این کاربری به عهده تیم طراحی خواهد بود ولی همه مطالعات انجام شده بر 

 . کاربری های این فضای فرهنگی تاثیر خواهد گذاشت 

و همچنین با هدف جذب آموزشی شهر  –کمبود سرانه های فرهنگی رفع فرهنگی با محوریت  مکانیطراحی 

 . گردشگر به این منطقه و به تبع آن رونق اقتصادی شهر خواهد بود 

 : بری فرهنگی مورد نظر می تواند از فضاهایی نظیر آنچه گفته می شود تشکیل شود رکا

فضایی موزه مانند جهت معرفی آداب و رسوم شهرستان دماوندو معرفی محصوالت و ویژگیهای گالری ، 

مند که برای افراد عالقه . محصوالت طبیعی آن که حتی می تواند در قالب کارگاههای آموزشی نیز دیده شود 

 :داخل شهرستان جنبه آموزشی داشته و به ادامه دار شدن راه بزرگان این عرصه ها کمک کند 

پخت سوغات دماوند ، چگونگی تهیه عسل به مثل کشاورزی محصوالتی که منحصر به دماوند است ، چگونگی 

 ....عنوان مهمترین و معروفترین محصول این شهرستان و 
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، کالسهای ( جهت آموزش های خاص با تجهیزات کامپیوتری و پیشرفته  )ی محیط های آموزشی سمعی و بصر

 .... شعر و ادب ، کارگاه های هنر تجسمی و

محیط فرهنگی نسل جدید لزوم وجود  –و عدم تاٌمین نیازهای آموزشی عدم وجود همه ی فضاهای نامبرده شده 

 . در شهر دماوند را دو چندان می کند  فرهنگی

 

 :مکان طراحی پارکینگ پیشنهاد  

 

بافت مخروبه ای که در قسمت بازار قدیمی شهر وجود دارد می تواند مکان بسیار خوبی برای احداث پارکینگ 

باشد ، این مکان عالوه بر نزدیکی به مسجد جامع باعث جلوگیری از شلوغی اطراف مسجد شده و همچنین بخاطر 

تاریخی وارد نکرده و از نظر آلودگی محیطی نیز بر مسجد تاثیر سوء تعرضی به حریم بافت فاصله ای که دارد 

 .نخواهد گذاشت 

 . مکان پیشنهادی در نقشه معرفی شده است 

 قواعد و اصول سازه اي

استفاده از پیشنهاد طراح سازه پروژه  با توجه به نوع خاک محل پروژه ، محدود بودن فضای طرح و ارتفاع دیوار ،

 . می باشد   با پاشنهدیوار بتن آرمه 

می توانستیم در این طرح از دیوارهای حجمی استفاده کنیم ولی به دلیل حجم زیاد با توجه به فضای کمی که در 

اختیار داریم و کاربری های زیادی که قصد داریم در این قسمت بگنجانیم ، بهترین نمونه پیشنهادی دیوار بتن آرمه 

جاد میکند و در یک طراحی مناسب می توان ازین فضاها با پاشنه است که فضاهای خالی در بین پاشنه های خود ای

 . استفاده بهینه کرد 

 . توضیحات تکمیلی در پیوست نقشه های سازه ارائه خواهد شد 
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 :  هفتم فصل

 :روند طراحی فاز یک پروژه

 

 :2گزینه پیشنهادی شماره 
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 :1گزینه پیشنهادی شماره 
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 :4گزینه پیشنهادی شماره 
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 (:گزینه نهایی) 5گزینه پیشنهادی شماره 
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 :موخره 

 

، فرهنگ  دماوند سعی بر بیان آن داشتم با مطالعه همه جانبه بر احوال شهرو آنچه در پژوهش حاضر گردآوری شد 

  .  شده استو شرایط اجتماعی و فکری مردمانش و کمبودهایش بیان 

برای و ایجاد امکاناتی جدید همه پیشنهادات ارائه شده در این پژوهش در راستای رفع نیازهای اساسی هم شهریانم 

 . نسل جدید این کهن شهر است 

مکانهای فرهنگی با توجه به تاریخ پرآوازه شهر و جایگاه   آنچه کمبود آن به شدت در این شهر حس می شود

و می تواند تاثیری مثبت دماوند است است ، مکانهایی که یکی از مهمترین نیازهای نسل جدید جامعه اساطیری آن 

 . در آموزش و فرهنگ نسل جدید شهر ما داشته باشد 

کاربری فرهنگی و آموزشی که کمبود آن در مطالعات به خوبی بیان شده است در جوار یک بافت تاریخی مهم و 

دمت شهرستان می تواند عالوه بر تاثیر مثبت در زندگی شهروندان ، باعث ایجاد جلوه تاثیر گذار در تاریخ و ق

 . بصری زیادی برای گردشگران جذب شده به شهر است 

طرح ارائه شده با توجه به همه این نکات و ضرورت ها و با احترام به باورهای مردم عزیز شهرمان و فرهنگ آنها 

 . طراحی شده است

رای صحیح و استفاده مناسب از کاربری های پیشنهادی شهرمان را گامی به سوی پیشرفت سوق امید است با اج

 . دهیم و از خرابی و نازیبایی بصری آن بکاهیم 
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 ایران

 پایان نامه کارشناسی ، فرهنگسرای شبلی دماوند، عباس آریا ، دانشگاه یزد.22

 و

 با تشکر از

 اعضا هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران –دکتر محمد علی آبادی ، دکتر وفامهر دکتر کریم مردمی ،-

 بابک رمضانی دفتر مسکن روستایی دماوند، مهندس مرتضی رمضانی ، مهندس-

حامد شادفر ، مهندس بشرا عباسی،  مهندسین مشاور نقش پردیس پارس ،مهندس سید محمد طباطبایی ، مهندس-

 مهندس محمد تفضلی

 .گروه سازه پایدار قرن ، مهندس مرتضی دبستانی-

 

 2931پاییز  -عباس آریا                                                                                                             
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abstract 
 
 
Participatory design with regard to the demands and needs of current 
and future design of the body, including concerns that the 
combination of rules can provide effective feedback to the user 
space. 
Regarding the implementation of the project and design studies, in 
this study it has been attempted with regard to the identity of body 
parts and designs to consider the context of scientific principles, 
effective communication between the demands of the users Kabul 
space and affect the organs in the project plan is established with the 
final product, according to the actual cost of the project and a lot of 
hard work and less time delivery, further research has taken shape, 
but given the new executive of not unpleasant view. 
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