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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

يكردي منظر تاريخي روبافت هاي تاريخي ، نمايانگر هويت ، فرهنگ ، ارزشها ، نظام اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كشور بوده لذا 

به آسيب شناسي و ارائه راهكار حفاظت از  ه منظر كالن طبيعي و انسان ساخت آن دريچ ازست كه نو در حفاظت از ميراث شهري 

 .حوزه هاي تاريخي مي پردازد.هدف اين نگرش دستيابي به تعادل پايدار بين حفاظت از ميراث و ماهيت پويايي توسعه شهري است

مورد در پي بررسي راهكارهاي موجود جهت تكامل حفاظت شهري به سوي منظر تاريخي شهر و در نهايت طراحي محور اين مقاله 

  نظر مي باشد.

شناسايي راهكارها و روش هاي عملي مختلف ارائه شده در اين حوزه به درك سلسله مراتب تئوري تا اجراي منظر تاريخي شهر 

كمك خواهد كرد و تبين فرآيند طراحي شهري در حفاظت از چشم اندازهاي ميراثي مي انجامد.اين فرآيند در تمام سطوح ، انگاره 

به دور از رويكردهاي مدرن شهري و حفاظت تاريخي پيشين از نياز غير قابل كتمان شهرهاي رو به رشد و توسعه پايداري است و 

چشم پوشي نمي كند.فرآيند طراحي شهري مبتني بر منظر تاريخي با ارائه طرح هاي پيوسته در سطوح و مقياس هاي متفاوت از 

  ور تاريخي شاه عباسي كرج و حفاظت از ميراث تاريخي مي گردد.نگرش تا عمل و از سياست تا اجرا موفق به طراحي مح

 

 مجموعه تاريخي ،بهسازي ،شاه عباسي ،منظر شهري :هاي كليديهاي كليديهاي كليديهاي كليدي    واژهواژهواژهواژه
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

برداري كارآمد از فضاهاي احيا  هر جامعه را نشان مي دهد . بهره ميراث تاريخي ، كالبد فرهنگ است و فرهنگ ، ركن و اساس

شده ، محيط ها و فضاهاي شهري را زنده و پويا مي سازد و عالقه و دلبستگي شهروندان به فرهنگ و فضاهاي با ارزش شهري  

اي مردم تمايل به نوسازي و سبب زنده شدن هويت مكاني و اجتماعي مي گردند .در اين صورت با رشد فرهنگ و اعتقاد و باوره

  مرمت شتاب مي گيرد و احيا و توسعه درون شهري در بافتهاي با ارزش به جذب سرمايه و جهانگردي و پژوهش مي انجامد.

هر شهر كانون اوليه ، قلب تپنده و موتور توسعه شهر است كه بخش اصلي هويت و شخصيت آن را تشكيل هسته و مركز تاريخي 

مرگ شهرها را با توجه به ويژگي هاي مركز ان مي توان تشخيص داد بنابر اين احياي اين مراكز ، به گونه اي كه مي دهد. حيات و 

  )Rada،1999بتواند عالئم حياتي را به آن بازگرداند امري ضروري و اجتناب ناپذير است.(

ساختار اين مراكز و خالي شدن مراكز شهري توسعه هاي شهري جديد در كنار بي توجهي به مراكز تاريخي شهر ، دگرگوني فرم و 

از سكنه به علت فرسودگي شديد ، به منزله بي توجهي به هويت شهري است چرا كه مراكز شهري همواره بايد نمودي از هويت ، 

چنان كه بيش از چند سده در مراكز شهري ايران جريان داشته ، هم تاريخ ، فرهنگ و حيات شهري باشند.حيات شهري همانگونه 

با احياي ارزشمند ، برنامه ريزي و طراحي شهري مناسب كه بر پايه شناخت  مي تواند جريان داشته باشد ، مشروط بر اينكه 

  )1388درست از سازمان فضايي آن است بتوان مراكز تاريخي شهر را همچنان زنده و پويا نگه داشت.(كرمي پور،

ي تاريخي ، توجه به فرسودگي روز افزون آن است كه جلوگيري از تداوم اين مهمترين ضرورت توجه به سيماي كالبدي بافت ها

روند ، نيازمند تدوين برنامه ها و طرح هاي ضابطه مند است تا از نابودي و تهديدهاي زيست محيطي آن جلوگيري شود اگر در 

خالي از سكنه و بي روح تبديل خواهد شد . احيا بافت تاريخي به شرايط زندگي امروز توجه نشود ، محيط هاي تاريخي به فضاهاي 

حاصل اين بي توجهي ها ، سوق دادن اين محيط به سوي تبديل شدن به محله هاي نا امن ، فاسد و خالي از سكنه است.لزوم 

  دستيابي به راهبردها و سياست ها در اين روند امري بديهي است كه بررسي خواهد شد.

 بيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئلهبيان مسئله

همانند يك بناي نفيس معماري، ساختماني است  ،و دستاوردهاي انسان و محصول زندگي مدني وي استترين  شهر از جمله مهم

با اين  )1387لينچ،( يابد تر دارد و تنها با گذشت زمان شكل خود را مي افرازد، با اين تفاوت كه مقياسي بزرگ كه در فضا قد برمي

صنوع و طبيعي، و محصول شكستن ديدگاه كالسيك علمي به انسان و هاي م منظر از علوم جديد در نگاه انسان به محيطحال 

و آن قسمت از محيط است كه ما در آن  تواند ابزار الزم براي يكپارچه و سيستمي ديدن شهر را فراهم نمايد هستي است كه مي

هاي  پردازد و گرايش اي بيروني مياين دانش به تفسير فضاهساكن بوده ايم و به واسطه ادراكاتمان آن را درك مي كنيم و در واقع 

در نگاه منظر به شهر، نه تنها ماده شهر جداي از مخاطب .از سويي  مختلف آن در جوامع پيشرفته به سرعت در حال گسترش است

  منظر ع در واقگيرند  مورد بررسي قرار مي منظر شهري دو در كنار يكديگر و در تئوري  يابد كه اين نيست؛ بلكه زماني شهر معنا مي
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نمايد:  هاي منظر است كه ظرفيتي ديگر غير از ماده شهر را معرفي مي هاي اخير در حوزه شهر و از گرايش از جمله نظريه شهري

تواند موضوع مشترك توسعه در  هاي اصلي در توسعه جوامع انساني در نيمي از جهان است كه مي از دغدغهو خود يكي  مخاطب

منظر شهري ادراك شهروندان از شهر است كه از خالل نمادهاي آن بدست  ي توان بيان كرد كهاز سويي م همه شهرها باشد

هاي مختلفي براي منظر تشخيص داده شود  شود تا اليه آيد. وابستگي فهم منظر به سابقه حضور در شهر موجب مي مي

يت آن نه تنها براي خواندن، درك عالئم و نتيجه يك فرآيند فعال ساخت و ساز در بخشي از ذهن است كه ظرف)و 1389(منصوري،

اساسا منظر شهري سطح تماس دهد. هاي انسان را همواره تحت تأثير قرار مي هاي مختلف است بلكه فعاليت رمزگشايي انواع پيام

 انسان و ديده شهر است و از اين رو بخش قابل توجهي از دانش،عواطف و رفتار محيطي شهروندان تحت تاثير آن شكل مي

 )1378گيرد.(گلكار،كوروش،

شهري مطلوبي نداشته و اين امر دامنه ابهامات مربوط به تاريخي از نظر تشكيالتي همانند اكثر شهرها ،شهر كرج در زمينه منظر 

. اين موضوع را گسترده تر نموده است.از اين رو بايستي توجه نمود كه نبايد به دليل پيچيدگي مفهوم منظر شهري را ناديده گرفت

   در منظر شهري مي باشد. حوزه تاريخيتحقيق حاضر به منظور دستيابي به 

        پرسش اصلي تحقيقپرسش اصلي تحقيقپرسش اصلي تحقيقپرسش اصلي تحقيق

است. از آنجاكه بحث منظر شهري است ،  منظر تاريخي شهر هويت بخشيآنچه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد چگونگي 

  ؟را بوجود آورد هويت بخشي به منظر تاريخي شهربا چه تمهيداتي مي توان 

        سوابق مربوط به تحقيقسوابق مربوط به تحقيقسوابق مربوط به تحقيقسوابق مربوط به تحقيق

 محققمحققمحققمحقق سال سال سال سال  منبعمنبعمنبعمنبع موضوعموضوعموضوعموضوع نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

منظر شهري هنر يكپارچگي بخشيدن بصري و ساختاري به 

مجموعه ساختمانها و خيابانها و مكانهايي است كه محيط 

 شهر را مي سازند.

 گوردون كالن 1961 2آرشيتكتورال ري ويو مفاهيم منظر شهري

و منظر در اشكال طبيعي و انسان ساخت،بياني محيط 

آشكار و ديدني از مجموعه فعاليت ها ،توقعات و مالزمات 

 ساكنان محيط است.

 1381 ويژه نامه طراحي محيط مولفه هاي محيط و منظر
دكتر منوچهر 

 طبيبيان

منظر شهري بر روابط انسانها داراي تاثيرات موثري مي 

 باشد.
 دكتر كوروش گلكار 1387 آبادي نشريه مفهوم منظر شهري

لت و هويت صابهسازي و نوسازي بافت قديم شهر مي تواند ا

 گذشته را به شهر باز گرداند.

مباني بهسازي و نوسازي 

 بافت قديم شهر ها
 1388 انتشارات پيام

دكتر محمدرضا 

 پورجعفر

منظر شهر جنبه عيني ادراك محيط است كه به نوبه خود 

 فرم،عملكرد،معنا و باالخص زيبايي است.واجد 

تبين مفهوم شناختي 

معيارهاي زيبايي شناسي 

 در منظر شهر

 دكتر فرح حبيب 1390 هويت شهر

 1جدول شماره
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        نوع روش تحقيقنوع روش تحقيقنوع روش تحقيقنوع روش تحقيق

اراده طرح شهر مي پردازد .هدف اين روش در نهايت  منظر شناختروش تحقيق اين نوشتار كيفي بوده كه با نگاهي كل نگر به 

  شهري است.تاريخي منظر  پيشنهادي در

شهر تاريخي به كيفيت منظر  شاه عباسيست براي انجام آن ابتدا به بررسي خيابان با توجه به اينكه اين تحقيق در مورد شهر كرج ا

  پرداخته مي شود.

 بر اساس رسيبرشهري پرداخته شده و اين تاريخي بر منظر  كيفيت آنها بر اساس شناختمورد مطالعه به نمونه پس از انتخاب 

شهري مطرح است و نه كيفيت تاريخي منظر  هويتبه مسائل بيروني آن مي پردازد،از آنجايي كه در اين تحقيق بحث كيفي 

  انجام مي گيرد. و ايجاد منظر تاريخي شهر  منظر شهري مطلوبيت دربر اساس  بررسيمعماري آنها 

        تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف

پديده هاي زنده و پويا شاهد دگرگوني ،تكامل و الگوهاي متفاوتي بوده مفهوم منظر شهري از لحظه بلوغ شهرسازي همچون 

  است.به طور عمده چهار الگوي منظر شهري عبارت است از :

) يعني موجوديت دو بعدي ظاهر façade urbanتزييني:در اين الگو منظر شهري در نقش نماي جداره (–منظر شهري آرايشي -1

  مي شود.

يعني موجوديت سه  (spatial structure)برنامه محور:كه منظر شهري در نقش ساختار فضايي –منظر شهري عملكردي -2

  بعدي ظاهر مي شود.

فرهنگي و حس مكان و زمان ،نقش منظر –زمينه گرا:با افزوده شدن ابعاد جديد همچون معناي اجتماعي –منظر شهري ادراكي -3

  ) ارتقا مي يابد.  socio – spatial structureفضايي(–شهري تا حد يك ساختار اجتماعي 

:نهايتا در اين الگو با ورود دغدغه هاي زيست محيطي و مالحضات مرتبط با توسعه پايدار ،نقش  هوشمند –منظر شهري پايدار -4

 ) افزايش مي يابد.sustainable socio-spatial structureفضايي پايدار و (–مورد نظر تا حد يك ساختار اجتماعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        فضاي شهريفضاي شهريفضاي شهريفضاي شهري
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  جايگاه منظر در تعامل ميان انسان و محيط

 1نمودار شماره 
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يافته،آراسته و واجد نظم،به صورت كالبدي براي فعاليت هاي در تعريف فضاي شهري زوكر اعتقاد دارد كه ساختاري است سازمان 

  انساني كه بر قواعد معين و روشني استوار است.

اين نكته در خور توجه است كه هرگونه فضايي را در شهر نمي توان فضاي شهري دانست بلكه ارتباطات ويژه بصري و حركتي در 

نخواهيم در غير اين صورت حفره اي پيش ميان ساختمان ها  فضايي با خصوصيات گفته شده موجد فضاي شهري است و

)پس فقط وضوح ويژگي هاي هندسي و كيفيت هاي زيبايي شناختي است كه به ما اجازه مي دهد 1371داشت.(توسلي،بنيادي،

ضاي قابل )به طور كلي مي توان گفت فضاي شهري هرگونه ف1383فضاي شهري تلقي كنيم.(كرير، آگاهانه فضاي باز بيروني را

دسترس براي عموم است كه فعاليت هاي خاص معرف زندگي شهري (اعم از جمعي يا فردي در جمع)در آنها در جريان باشد و به 

  )1386،18هنوان نماد شهريت يا هويت شهري ايفاي نقش نمايند.(نقي زاده،

از فضا جدا نيست زمان است.ادراك فضايي جوهر طراحي در فضاي شهري همان وابستگي ميان توده و فضا است.مقوله ديگري كه 

ناظر در طول زمان فرق مي كند به اين معني كه دريافت و مفهوم يك فضاي شهري در طول تاريخ كامال متفاوت استفضاي شهري 

يكي از عناصر ساخت فضايي شهر است كه همراه تاريخ يك ملت در ادوار مختلف به وجود مي آيد ،شكل مي گيرد و دگرگون مي 

شود.اين عنصر كه فعاليت هاي مختلف فرهنگي،اجتماعي ،اقتصادي يا سياسي همواره در آن جريان داشته ،هميشه با قلب تاريخ 

  )1371،19شهر مي تپيده و سرگذشت شهر را رقم مي زده است.(توسلي،بنيادي،

تعريفي ديگر منظر شهري جنبه  منظر فضاي شهري در واقع شكل كلي فضاي شهري است ،به همان صورت كه ديده مي شود و در

عيني و يا قابل ادراك فضاي شهري شمرده شده كه به نوبه خود داراي فرم عملكرد و معناست.منظر شهري طبق تعريف ارائه شده 

توسط شوراي عالي شهرسازي عبارت است از :كليه عناصر طبيعي و مصنوع(ساختمان ها و الحاقات آنها،مبلمان شهري،پوشش 

.)قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي شهر شامل خيابان ها ،ميادين،گره ها و پهنه هاي عمومي منظر شهري گفته مي گياهي و ..

  شود.

به گفته ي يوجين راسكين منظر شهري چيزي بيش از يك مسئله برنامه ريزي و طراحي است.منظر شهري در درجه نخست، 

ئوليت افراد جامعه مي باشد .زماني كه شهري را زشت يافتيد ،به خيابان مسئله ارزشها و اهداف انساني و به رسميت شناختن مس

هاي آن نظر نكنيد ،بلكه به مردمي كه آنرا چنين ساخته اند بنگريد.درون روح و ذهن و قلب آنان را جستجو كنيد هنگامي كه روح 

  )1378زيبا خواهد شد(گلكار،د آنان و ذهن و قلب آنان زيبايي و پاكي خود را بازيافت،منظر شهري نيز بمانن

        بافت تاريخيبافت تاريخيبافت تاريخيبافت تاريخيشناخت شناخت شناخت شناخت     

تاريخچه و شناسنامه بناها و بافت هاي تاريخي،ارزشهاي فرهنگي ،هنري، اجتماعي و اقتصادي هر شهر را مشخص مي كند .در 

دوره تاريخي  مطالعات جامع و كاملي در مورد اوضاع اجتماعي ،اقتصادي ، فرهنگي و هنريفرآيند نوسازي و بهسازي بايد فرآيند 

بنا انجام گيرد و آسيب شناسي دقيقي از تخليه و تخريب بافتهاي قديم شهر صورت گرفته، داليل مهاجرت جمعيت اصيل اين 

مناطق شهر و جايگزيني مهاجران كم درآمد كه فاقد هر گونه وابستگي به بافت هستند ، تبين گردداستخوان بندي شهر و عناصر 

حيات مدني در آن جريان دارد .فضاهاي عمومي نيز به عنوان مكان تبلور حيات مدني هر شهر ، جز متشكله آن بستري است كه 

الينفك استخوان بندي شهر است .به عبارتي سلسله مراتب شهري و به تبع آن تقسيمات كالبدي هر شهر در ارتباطي هماهنگ و 

نظر مكاني ،موقعتي خاص دارد، اما از نظر زماني همواره در  همراه با استخوان بندي كل شهر است.اين استخوان بندي اگر چه از
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حال تحول وزايش است.از طرفي احياي بافت هاي تاريخي شهرها ، در گرو احياي استخوان بندي و ساختار شهر است.ايت فرآيند 

 )1384( شماعي، نيز به تعريف دوباره ي زندگي شهري منجر مي گردد.

  نمونه موردينمونه موردينمونه موردينمونه موردي

تاريخي فرهنگي براي شهر كرج تدوين نشده است در صورتي كه ما تمامي سلولها و واحد هاي سازنده آن را در تاكنون هيچ محور 

روانسراي شاه عباسي اختيار داريم از قبيل، امامزاده حسن(ع)، پل تاريخي صفوي، قلعه صمصام، حمام مصباح،  كاخ سليمانيه ، كا

  براي شهر كرج باشند.كه هركدام به تنهايي مي توانند نمادي بازار ا

چرا به الگوهاي وانگاره هاي ملي وديني خودمان در معماري و شهرسازي اينقدر بي توجهيم ،مثل ميادين سنتي شهري وسبزه 

از خود بيگانگي ما در  ميدانها يي كه در گذشته داشتيم. اين تهاجم فرهنگي كه در معماري امروز ما وجود دارد ناشي از چيست.

زمينه معماري بومي ميهني هيچ علتي  جز از خودباختگي در برابر معماري وارداتي غربي ندارد. ديگر وقت آن رسيده است كه 

  كنيم.معماري اصيل ايراني را آن هم در فرمت فاخر اسالمي اش در شهرسازي شهرهايمان اجرا 

و ديار خود (همچون آلوي برغان) به صورت كامال ناخواسته دريغ كرده ايم، چيزي ما حتي از تعريف يك سوغاتي نمادين براي شهر

كه در عين سادگي در بسياري از شهرهاي ديگر منبع درآمد بسياري از صنوف و مردم آن شهر را تشكيل مي دهد. و حال سئوالي 

ه اين ماهستيم كه آثار و ارزش هاي معماري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا كرج شهري بي شناسنامه است، يا اينك

بومي و اصيل خود را فراموش كرده ايم، كه در واقع خود را فراموش كرده ايم. مشكلي كه امروزه در سازمان هاي اداري شهري 

وده شهري وجود دارد اين است كه، بافتي كه از نظر ميراث فرهنگي بافت تاريخي به حساب مي آيد از ديدگاه شهرداري بافت فرس

است. به نظر مي رسد تفكيك اين دو جنس از يكديگرو ارزش گذاري صحيح و علمي بر روي ابنيه موجود در بافت يكي از مسائل 

حل نشده اي است كه بايد  با تشكيل كار گروه هاي ويژه و تخصصي شهري وبا گرايشهاي مختلف مورد بحث و بررسي دقيق قرار 

مي توان طرح هاي مرمت شهري و طرح هاي نوسازي بهسازي وبازسازي بافت هاي فرسوده شهري  چنين شود بگيرد.  كه اگر اين

را در قالب طرح هاي جامع شهري، به صورتي هماهنگ و مكمل هم آورد زيرا اين دو امر نه تنها هيچ منافاتي با يكديگر ندارند بلكه 

باشند. شايد يكي ازمهمترين وجوه اين مقاومت كه درعرصه به موازات يكديگر داشته  مي توانند اجرايي همزمان و يكجا و

  شهاي معماري ايراني اسالمي است. شهرسازي بايد صورت بگيرد حفظ ،شناساندن و احياي ارز

پيشنهاد تبيين يك محور تاريخي فرهنگي براي شهر كرج است محيطي كه رافع همه نيازها و احتياجات مردم آن از هرطبقه صنف 

حوري شامل اماكني جهت انجام عبادت، زيارت، تعامالت اجتماعي، دادوستد، سياحت، تفريح و تفرج، گذران اوقات و سني باشد م

فراغت خانوادگي، خدمات فرهنگي، ورزش هاي صبحگاهي گروهي و پياده روي همگاني، آموزش به كودكان ،اردوهاي علمي، بازديد 

كه مي تواند حداقل در سه سطح شهري (محلي) ومنطقه اي (استاني) و هاي هنري و غيره باشد. محوري تاريخي فرهنگي اي 

  كشوري داراي عملكرد و كاربرد باشد.

يكي از اهداف مهم اين طرح ايجاد ارتباط فيزيكي و حركتي بين دو طرف ساحل رودخانه  است كه فعال قطع شده و باعث ايجاد  

رب رودخانه كرج گرديده است اتصال بافت  تاريخي فرهنگي شمال به گسل هاي فرهنگي وشكاف اجتماعي بين دو ناحيه شرق و غ

بافت صنعتي تكنولوژيكي جنوب كرج  هدف ديگري است كه نيل به آن عالوه بر ايجاد امنيت ومتعاقب آن بستري مناسب جهت 

دوده با يك سير تاريخي و جذب سرمايه گذاري، موجبات محروميت زدايي از منطقه را به همراه خواهد آورد. در واقع در اين مح
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سلسله اي از تمدن روبرو هستيم  كه از سنت تا مدرنيته را آن هم در تمامي اشكال وجودي اش به تصوير مي كشد. نماياندن اين 

روند به مخاطبان خود تلنگري مبني بر اين موضوع خواهد بود كه از كجا بوديم و به كجا رسيده ايم، پس اين طرح نمادي از آشتي 

  ريخ و فرهنگ با صنعت و تكنولوژي است.تا

هاي شهري  اين طرح مشتمل بر ايجاد مركزي است كه نقش برنامه ريز وهماهنگ كننده براي انجام همايشهاي مردمي و جشنواره

  .خواهد شد الت بيشتر و تنگاتنگ، بين مردم را ايفا مي كند و موجب ايجاد تعامو برگزاري نمايشگاه ها 

ور تاريخي فرهنگي و بازيابي بافت تاريخي كرج از اين جهت حائز اهميت است كه بدون ساختن فرهنگسرا هم تبيين وتعريف مح

مي توان فرهنگسازي كرد. در اين طرح تركيب شهر اسالمي براي شهروند مسلمان با همه مسائل مربوطه اش ديده شده است. شهر 

  لكه مولفه هاي ديگري نيز وجود دارد.  اسالمي تنها با شاخصه شهروند مسلمان تعريف نمي شود ب

معموال افراد جامعه بازار هاي قديمي را به خوبي به ياد مي آورند و به خاطر حس نوستالوژي و خاطرنگيزي كه براي آنها دارد به 

  اين فضاهاعالقه دارند. 

رور وسايل نقليه نخواهد شد بلكه با باز طرح مورد مطالعه نه تنها باعث ايجاد هيچ گونه اختالل و محدوديتي در تردد و عبوروم

كردن گرههاي ترافيكي و روان سازي آنها، بارعظيمي ازترافيك را از دوش شهر برخواهد داشت و ترافيك سنگيني كه امروزه در 

. بايد (ذوب آهن) با خيابان شهيد شريفي(توحيد) وجود دارد را حل خواهد كرد محدوده سه راهي وتقاطع بلوارامامزاده حسن(ع)

توجه داشت كه به حركت درآوردن خودروها در طرح فعلي به صورت ضربدري در محدوده ميدان قدس انجام مي شود كه خود 

  ه مورد نظر شده است.  قموجب ايجاد معضالت ترافيكي بسياري در منط

در بافت شهري محدوديت هاي  داراي يك سير بسته و بن بست نخواهد بود بلكه با ايجاد گردش شاه عباسيدر اين طرح ميدان 

حركتي فعلي را اعم از سواره و پياده در هم مي شكند وبه ورود توريست و آوردن حركت او به درون بافت شهري كه نتيجتا فروش 

در ز نظر منظري وبصري نيز بارگاه ملكوتي امامزاده اباالي بليط  موزه ها و كاالي مغازه ها را در پي خواهد داشت منجر خواهد شد

معرض ديد دائمي افراد داخل ميدان قرار خواهد ودرعرصه بافت شهري موجب تاكيد هرچه بيشتر قرار بگيرد. در صورت انجام طرح 

بايد دقت شود كه ايستگاههاي تاكسي واتوبوس تنها قبل و يا بعد ازميدان پيش بيني شوند تا ازايجاد هرگونه اختالل در رفت و آمد 

به محور  از ميدان عبورمي كنند جلوگيري به عمل بيايد زيرا كه آوردن حركت سواره به درون ميدان و وسايل نقليه موتوري كه

تاريخي فرهنگي نبايد موجب ايجاد كندي درروند ترافيك آن شود. براي احترام به حركت پياده در بلوارهاي عبوري از ميدان، 

مسيرهاي حركتي سواره و پياده پيشنهاد مي گردد به طوري كه محور  استفاده از سيستم تركيبي سرعتگير پياده رو درمحل تقاطع

اين مسيرهاي پياده در آكس هايي عمود بر بلوارهاي عبوري از شمال و جنوب ميدان قرارخواهد داشت و به موازات جهت كشيدگي 

ين پارك شهيد چمران و بافت قديم با ميدان خواهد بود. احترام به استفاده كنندگان پياده شهري از بلوار در محل ايجاد اتصال ب

  برتري دادن به حركت پياده نسبت به سواره نقطه عطفي در ساماندهي حمل و نقل شهري است

كرج و رساندن ورودي وسردر آن تا ميدان امامزاده حسن (ع) نيز در جهت اعتال بخشيدن به جايگاه سابق بازار و  ادامه دادن بازار

  .موقعيت آينده ميدان است

  محيط هاي مكمل آن: فضاها و و ليست اماكن و جاذبه هاي فعلي سايت 

  ذهبي، زيارتي: امامزاده حسن(ع) ،م .1
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تاريخي، باستاني: كاروانسراي شاه عباسي، پل صفوي، قلعه صمصام،  كاخ سليمانيه، حمام تاريخي مصباح،  درخت چنار  .2

تاريخي روستاي حصار+ كوشك مخروبه و قديمي  هشتصد ساله در خط يك حصار، بافت تاريخي روستاي مصباح، بافت

  حاشيه رودخانه كرج، احياي راسته بازار قديمي. 

   هنري، تئاترخياباني، سينماي شبانهخانه هنر كرج،  گالري آثار ، آمفي تئاترروباز ،هنري: مجموعه سينما  .3

 ، نمايشگاه موزه اسناد و نسخ خطي و مردم شناسي ، موزه تنديس فرهنگ ، فرهنگي: فرهنگسرا  .4

  تاالر تشريفات، تاالر بابا بزرگ خدماتي: .5

  + مهمانسراي جهانگردي و گردشگرياسكاني، اقامتي: هتل سامان  .6

                    شاه عباسيتجاري: بازار قديمي + بازارچه پيراموني ميدان  .7

 پاركينگي: پاركينگ پارك شهيد چمران  .8

  

        ه در طراحي مجموعه تاريخي شاه عباسيه در طراحي مجموعه تاريخي شاه عباسيه در طراحي مجموعه تاريخي شاه عباسيه در طراحي مجموعه تاريخي شاه عباسيجدول اهداف راهبردها و سياست هاي بكار رفتجدول اهداف راهبردها و سياست هاي بكار رفتجدول اهداف راهبردها و سياست هاي بكار رفتجدول اهداف راهبردها و سياست هاي بكار رفت

        

        ست هاست هاست هاست هاياياياياسسسس        راهبردهاراهبردهاراهبردهاراهبردها        اهدافاهدافاهدافاهداف

  تقويت چشم اندازهاي درون محدوده  تقويت حس مكان و افزايش تعلق در مردم شهر  ارتقاي سيما و منظر شهري 

تقويت و تعامل بافت پيراموني و 

  اماكن تاريخي
  افزايش نفوذ پذيري و دسترسي باال

محدوده با شبكه  تقويت ارتباط معابر اصلي

  معابر بافت پيراموني

كيفيت فضاهاي شهري و افزايش 

  فعاليت مردم در آنها
  دستيابي به شبكه حركتي پياده

طراحي و ايجاد پياده راه ها و ممنوعيت تردد 

  خودروها

  ارتقا توان مالي ساكنين محالت پيرامون  رونق اقتصادي
نوسازي بازار و و ارتقا كيفي فضاهاي مراكز 

  يدخر

  

        

        

        شده مجموعه تاريخي شاه عباسي كرجشده مجموعه تاريخي شاه عباسي كرجشده مجموعه تاريخي شاه عباسي كرجشده مجموعه تاريخي شاه عباسي كرجپالن طراحي پالن طراحي پالن طراحي پالن طراحي 

  

  

 2جدول شماره 
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 گيريگيريگيريگيري نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

 شهر اصلي ساختار در همه ، اتفاق اين و است شهري هاي فعاليت و ها حركت تنظيم ، ترتيب از عبارت ماهيت در شهري طراحي

دچار آشفتگي شده و وحدت و انسجام خود را از دست داده به نظر مي رسد منظر فرهنگي كرج د، پيون مي وقوعب) شهري (فضاي

روح مكاني خود را از دست داده با مطالعات صورت گرفته در ، اماكن تاريخي شهر بي احترامي شده به است.مسلما منظري كه 

 1نقشه شماره 
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به طراحي مجموعه تاريخي شاه عباسي داراي كاربري هاي مختلف  بخش هاي گوناگون و در نهايت با ارائه اهداف، راهبرد و سياست

كه تمام عناصر تاريخي شهر را به يكديگر پيوند داده است و انسجام منظر تاريخي را بدست داده است، كه تاثير آن در هويت بصري 

   .تاريخي شهر هويدا شده است

  

  

        مراجعمراجعمراجعمراجع

  شهري بهسازي و عمران شركت كارگر، خيابان شهري طراحي )1379 (توسلي،محمود

  ،تهران ) مباني بهسازي و نوسازي بافت قديم شهرها،انتشارات پيام1388پورجعفر،محمدرضا،(

 ) بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول،تهران1384شماعي،علي و پوراحمد،احمد،(

 ،تهرانهشتم، تهران،چاپ دانشگاه منوچهرمزيني،تهران،انتشارات ترجمه)1387(شهر سيمايلينچ،كوين،
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