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ABSTRACT
Background: In urban projects, having a wholistic approach seems essential. So, the scope of
the project cannot be a reason to ignore its interaction with its adjacent area in the urban
structure. In the urban development plans, ignoring the old structure of the city by imposing the
new street network leads to the serious damages to the integrity of the urban fabric. In Isfahan
and especially in its historical area, projects to revitalize the Atiq Square (Kohne - Imām Ali), the
creation of axes of Bagh-e-Goldaste, Martyr Moghaddam and Nizam al-Molk as the
contemporary projects have been the referents of such interventions which had a direct or
indirect impact on this structure.
Objectives: The present study was focused on the urban network and it tried to find out how the
new development projects especially the ones related to the transportation networks, could
affect the structural-spatial system of Isfahan historical districts.
Method: In this applied research, data were collected by the library and survey methods and
they have been analyzed through the use of the space syntax method. After analyzing the spatial
structure of the historical districts of the city in the most important periods of the physical
transformation including Seljuk, Safavid, Pahlavi and the contemporary eras, the effect of the
structural revival of the square and the other projects have been studied with a focus on the
land use and the transportation dimensions.
Result and Conclusion: Findings showed that the cohesion of the spatial structure and
organization of the city existed only during the Seljuk and Safavid periods. In Safavid era, the
new structure has been formed with respect to the old fabric, but the new street network in
Pahlavi era has neglected the existing context. This new development has isolated some parts of
the urban fabric. Also, it has eliminated the spatial connection of the previous periods’ spatial
elements by deteriorating the integrity of the urban fabric/space through the new network
imposed on the existent urban form.

Highlights:

Recent urban interventions in the absence of a contextualist approach and without recognizing
the existing physical contexts have led to a spatial structural break in the historical areas.
Loss of cohesion, especially in the old area of Isfahan, where their connections to scale and
hierarchy do not work properly, caused the instability and disconnection of these fabrics from
the periphery fabrics.
The revival of Atiq (Kohne) square, despite its positive effects, could not restore the spatial
equilibrium of the surrounding areas, and this revival has a considerable distance with the
objective of establishing a coherent and integrated structure.
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چکیده

بیان مسأله :در پروژههای شهری داشتن رویکردی کلنگر ضروری به نظر میرسد .به این ترتیب که حدود و خط پروژه
نمیتواند دلیلی بر نادیده گرفتن کنش متقابل آن با حوزه فراگیر خود در ساختار شهری گردد .در طرحهای توسعه شهری،
عدم توجه به ساختار قدیمی شهر با تحمیل شبکه خیابانهای جدید ،آسیبهای جدی به یکپارچگی بافتهای شهری وارد
میسازد .در شهر اصفهان و به ویژه در منطقه تاریخی آن ،پروژههای احیای میدان عتیق (کهنه  -امام علی) ،ایجاد
محورهای باغ گلدسته ،شهید مقدم و نظام الملک به عنوان پروژههای معاصر مصداق اینگونه مداخالت بودهاند که بر این
ساختار تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشتهاند.
هدف :در پژوهش حاضر ،تحلیل بر شبکه شهری متمرکز شده و تالش دارد دریابد پروژههای توسعه جدید به ویژه
توسعههای مرتبط با شبکههای آمد و شد ،به چه ترتیب توانسته بر نظام ساختاری – فضایی محدودهی تاریخی شهر
اصفهان تاثیر گذارند.
روش :در پژوهش کاربردی حاضر ،داده ها به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده و با به کارگیری ابزار
چیدمان فضا تحلیل شدهاند .پس از تحلیل ساختار فضایی محدوده تاریخی شهر در مهمترین دورههای تحوالت کالبدی
شامل دوره های سلجوقی ،صفوی و پهلوی و معاصر ،تاثیر احیای ساختاری میدان و سایر پروژه ها درالیه های کاربری و
حمل و نقل نیز بررسی شده است.
یافتهها و نتیجه :یافتههای پژوهش نشان میدهد که انسجام ساختار و سازمان فضایی شهر تنها در دوران سلجوقی و
صفوی وجود داشته و بر خالف دوران صفوی که ساختار جدید با احترام به بافت قدیم و در ارتباط با آن ایجاد گردید،
شبکه خیابانکشی های جدید دوران پهلوی بدون توجه به زمینه به منزوی نمودن هرچه بیشتر بافت انجامیده و با فاصله
گرفتن همپیوندی این محورهای جدید ایجاد شده از گذرهای درونی بافت ارتباط فضایی عناصر فضایی موجود در دوران
پیشین را از بین برده است.
نکات برجسته:
مداخالت شهری در دوره اخیر در نبود رویکردی زمینهگرا و بدون شناخت زمینه های کالبدی موجود ،منجر به گسست ساختاری فضایی
بافت های تاریخی شده اند.
از بین رفتن انسجام بویژه در بافتهای قدیمی شهر اصفهان که اتصاالتشان در ارتباط با مقیاس و سلسله مراتبها درست عمل نمی-
کنند موجب ناپایداری و گسستگی این بافتها از بافتهای پیرامونشان شده است.
احیای میدان عتیق ( کهنه) نیز با وجود داشتن تاثیرات مثبت ،نتواسته تعادل فضایی مناطق پیرامون را به آنها بازگرداند و این احیا با
هدف برقراری یک ساختار منسجم و هم پیوند فاصله چشم گیری دارد.
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مقدمه
شهرها عالیترین سیستمها و شبکههای پیچیدهای هستند که تاکنون ظهور یافتهاند .آنها فراتر از بحث تعادل کالسیک ،نیازمند
بیشمار انرژی برای حفظ ساختار منسجم خودشان هستند (بتی .)467 ،8002 ،1این اعتقاد بتی ،درباره پیام الکساندر )1761( 8نیز
مصداق پیدا میکند .به بیان دیگر ،امروز «علم جدید شبکهها» ،نظریه وی را تأیید کرده است و ثابت نموده است که «شهر درخت
نیست»؛ بلکه یک شبکه پیچیده است که در زیر ظاهر بینظم و متنوع فیزیکی آن ،یک زبان الگوی به شدت منظم وجود دارد
(الکساندر  ،نیس ،3آنینو ،7کینگ ،81 ،1724،1الکساندر )16 ،8003 ،که در ذهن انسانها و دنیاهای آنها قرار گرفته است .بنابراین
شهرها مجموعهای از روابط هستند که در غالب شبکه میتوانند در مقیاسها و در جریان زمان به شکل سلسلهمراتبی ،انتظام پیدا
کنند .به اعتقاد سالینگاروس شبکه معابر و خیابانها سیستمهایی هستند که مدام در حال پویش و رشد میباشند و بافت شهری نیز
برای ادامهی حیات ناگزیر باید به همراه آن در پویش و رشد باشد(سالینگاروس .)8000 ،6بنابراین در توسعه شهرها باید به این نکته
توجه داشت که یک شبکه پیچیده و منسجم ،شامل یک ساختار سلسلهمراتبی و همپیوند است که در مقیاسهای مختلف فضایی و
در طی زمان ظهور می یابد و برای حفظ این انسجام باید به ساختار همپیوند آن پایبند بود .آنچه که در نیم قرن گذشته در توسعه
شهرها به ویژه توسعه شبکه معابر کمتر مورد توجه بوده است (شورچه.)842 ،1377 ،
همچنین تغییر در نظام ساختار شبکه معابر نقش مهمی در تغییرات عملکردی و دسترسی آن دارد که می تواند هویت یک بافت
را تحت تأثیر قرار دهد .نتایج تحقیقات متعدد تأیید کننده آن است که نحوه ترتیب فضاهای یک شهر رابطه همبستگی قویای با
نحوه استفاده از فضاها ،تراکم ترددها ،نوع کاربریها و فعالیتهای مجاور دارد .هیلیر )8004 ،1774( 4معتقد است که برخالف نظریه
جاذبهای فضایی ،این پیکره بندی فضایی 2شبکه معابر میباشد که حرکت عابرین پیاده را شکل میدهد و این امر (تردد عابرین)
میتواند بر استقرار فعالیتهای جاذب و در نتیجه تغییر نقش ،عملکرد و هویت یک مکان تأثیرگذار باشد (تیبالدز.)31 ،8018 ،7
تجربه در طرحهای شهری ایران نیز نشان داده که خیابانکشیهای دوران قبل بویژه دوران پهلوی اول به سبک هاسمان تأثیر
بسیار زیادی بر از بین رفتن انسجام و همپیوندی ساختار و متعاقباً کاهش پویایی و خوانایی بافتهای تاریخی شهرهای ایران
داشتهاند .بنابراین مطالعه در مورد تأثیر این شبکهها حتی پیش از اجرای آنها میتواند در سرنوشت بافتهای شهری تأثیر بسیار
زیادی داشته باشد .یکی از مشکالت بافتهای قدیم شهرهای ایران از جمله اصفهان ،ناتوانی این بافتها در یک پیوند منسجم از
طریق سلسلهمراتبی از درجههای پیوند فضایی (عمق) است .این امر باعث تبدیل شدن این بافتها به بخشهای غیرقابل سکونت
شده و یا آنها را در درون توسعههای جدید مدفون کرده است .مداخلههای شهرسازانه نیز در برخی موارد سادهترین و متداولترین
راهبرد را برای مواجهه با بافتهای تاریخی به جای انطباق کاربردی با هنجارهای رایج «حذف کردن» تشخیص دادهاند .این
مشکل در منطقه تاریخی شهر اصفهان (منطقه  )3به دلیل عدم شناخت ساختار و شکل شهر منجر به حذف تدریجی ساختار قدیمی
شهر و تحمیل ساختار شبکهای جدید در پی احداث خیابانهای صلیبی شده است که میتوان به احداث خیابان شمالی  -جنوبی
هاتف از کنارۀ غربی مسجد جامع و همچنین احداث محور شرقی -غربی عبدالرّزاق و قطع راستۀ بازار قدیم اشاره کرد .معابر مذکور
موجب از هم گسیختگی بافت مجموعه شده و بدین صورت فعالیّت های جدید در حاشیهی برشهای ایجاد شده استقراریافته و این
امر موجبات رکود و حذف فعالیّت های سنّتی و انتقال برخی فعالیّت های درون آن به بدنهی محورهای مذکور شده بود و به تدریج
این محورها را به عنوان محورهای شهری (خدماتی و ارتباطی) تثبیت کرده است که این امر یکی از دالیل احیای میدان عتیق
(کهنه) گردید .همچنین تحوّالت به وجود آمده در زمینۀ استقرار فعالیّتها و کارکردهای جدید در محدودهی طرح با ساختار سنّتی
گذشته آن بسیار متفاوت بوده و در تضاد قرار دارد .عدم وجود دسترسی متناسب با حجم فعالیّتهای جدید تجاری(خرده فروشی و
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عمده فروشی) و فضاهای مرتبط با آن ،محدوده را به صورت بسته و گره خورده درآورده و دسترسیهای درون بافت نیز دستخوش
تغییرات و اقدامات نامطلوبی گشته است .به نظر میرسد مشکل اساسی طرحهای جدید (احیای میدان کهنه و خیابانکشیهای
جدید) کمتوجهی به پیوند مناسب این بافتها با کل شهر از طریق توجه به ساختار سلسلهمراتبی گذشته است .عالوه بر این
بسیاری از طرحهای در حال اجرا ،به صورت موضعی به احیای صرفاً کالبدی عنصری از این بافت ارزشمند میپردازد و نسبت به
بافت ،ساختار و مقیاس عملکردی پروژه تعریف شده توجه الزم را ندارند.
بر این اساس پژوهش حاضر در یک بررسی تاریخی از تغییرات ساختار شبکه معابر منطقه مرکزی شهر اصفهان ،در پی آن است
که تأثیر پروژههای معاصر به ویژه میادین و خیابانکشیهای جدید را بر ساختار این منطقه بررسی کرده و نتایج آن را بر تغییرات
نظام کاربری و فعالیت ،حرکت و دسترسی این منطقه مشخص نماید و به این سوال پاسخ دهد که عدم توجه به ساختار کالبدی –
فضایی موجود در طرحهای توسعه میتواند چه تأثیراتی بر انسجام بافت و تغییرات عملکردی آن بگذارد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 اهمیت خیابان در ساختار کالبدی – فضایی شهرها:
محققان فرم و ساختار شهری معتقدند شبکه خیابان پایدارترین و مهمترین عنصر فرم کالبدی است .در این راستا کانزن معتقد
است شبکههای ارتباطی غیر قابل تغییرترین المان شهری محسوب میشوند و پایداری شبکه ارتباطی از این اصل نشات میگیرد
که جز سرمایه کالن یک شهر محسوب میشوند و از سیستمهای مالکیت خصوصی خارج هستند .ساختمان ها و به طور خاص
کاربریهای ،عناصری هستند که دوام کمتر ،و الگوی تفکیک بلوکها علیرغم آنکه از کاربری بادوامترند اما در طول زمان می-
توانند تقسیم و با یکدیگر ترکیب شوند .به همین دلیل اگر طراح غالباً به طراحی شبکه ارتباطی بپردازد و آن را به شبکه های وسیع
تر متصل سازد ،حتی اگر بناهای اطراف آن ویران شده و نوسازی شود ،احتمال حفظ و تقویت و گسترش آن در طی زمان بسیار
است .بیکن برای روشن ساختن منظور خود از این تمثیل استفاده کرده است« :گرچه برگ ها در هر پاییز خشک می شوند و می
ریزند و در هر بهار دوباره سبز می گردند ،تنه و شاخه های درخت همچنان پابرجاست و شکل درخت را حفظ می کند» (حمیدی،
سیروس صبری ،حبیبی و سلیمی .)81 ،1346 ،در دیدگاه های ساخت گرایان ،ساختار شبکه ارتباطی گاه به عنوان عامل اولیه و
زیربنای شکلگیری ،گاه به عنوان عامل ثانویه شکلگیری و گاه همراه با کاربریهای شهری عوامل تشکیل دهنده و مؤثر در
پدیدار شدن ساختار اصلی شهر می باشند .در نتیجه شناخت ساختار شبکه ارتباطی ،فقط از نظر ترافیکی و استاتداردهای حملونقل
قابل قبول نبوده بلکه عوامل مهمتری باعث پدیدار شدن آن میشوند .در این پژوهش اهمیت معابر را به عنوان مهمترین ،حساس-
ترین و بیشترین فضاهای عمومی یک شهر ،در تحلیل فضای شهری مورد بررسی قرار میدهیم .دالیل اهمیت معابر در تحلیل
فضای شهری به شرح زیر است:
 اختصاص درصد قابل مالحظهای از سطح شهرها به شبکه معابر معابر به عنوان عنصر اصلی فرم شهر معابر محل اتصال و ارتباط فضاها و فعالیتهای شهری به یکدیگر معابر به عنوان نماد فرهنگی خیابان مهمترین وسیله و ابزار طراحی شهری (بحرینی.)1 ،1323، نقش خیابان در تغییرات ساختار فعالیتی و دسترسی شهرها:
عالوه بر دوام و پایداری این عنصر ،خیابانها از بابت برقراری پیوند میان هر چیز دیگری بسیار اهمیت دارند .شبکه خیابانها تنها
موجودیت یگانه مجاوری است که کاربریهای زمین را به هم پیوند میدهد؛ و در مقیاس شهری مجمع الجزایر قطعات زمین را به
یک پازل کامل از واحدهای زمین بدل میکند .به این تعبیر ،مارشال معتقد است که شبکه خیابانها «حلقه مفقوده» پازل است .این
امر موجب میشود خیابانها نقش برجستهای در انسجام دادن به طرح کلی شهر ،داشته باشد به بیان دیگر اهمیت خیابان در بحث
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انسجام این است که همه خیابانها به هم وصل میشوند ،اما همه قطعات زمین به هم وصل نمی شوند (مارشال.)73 ،8007 ،1
بنابراین اصل اتصال و پیوند مهترین اصل انسجام در شبکه معابر و خیابانها است .این اصل هم در اتصال و پیوستگی خود معابر و
هم در ترکیب و پیوند سایر عناصر (ساختمان و کاربری) به یکدیگر دارای اهمیت است .بیکن )1747( 8اتصال و پیوند درون شبکه
را دلیلی برای ایجاد تجربهای هماهنگ و پیوسته در فضا میداند و هیلیر و همکاران ( )1773این پیوستگی را عاملی برای افزایش
حرکت و افزایش فعالیتهای جاذب معرفی میکنند بطوریکه هرچه پیوند و اتصال افزایش مییابد گسیختگی و پراکندگی کاهش و
انسجام و یکپارچگی در شهر افزایش مییابد .بنابراین ابتدا پیکره بندی فضایی باعث ایجاد حرکت میشود ،سپس خرده فروشی ها
و دیگر کاربری ها برای استفاده و بهرهوری از این حرکت در راستای آن مکانیابی شده و سپس خود به عنوان جاذبهای فضایی
باعث جذب بیشتر عابرین و افزایش میزان حرکت میشود (هیلیر .)1773 ،در نمونه ایرانی این نظریه میتوان به شکلگیری بازار
اشاره کرد .نحوه قرار گیری دروازههای شهرهای قدیم ،پیکرهبندی فضایی شهر ،باعث ایجاد حرکت از یک سمت شهر به سمت
دیگر شهر و پیدایش یک حرکت از دروازه ای به دروازه دیگر می شدند .سپس خرده فروشی ها برای بهره بری از حضور عابرین
پیاده ،در راستای حرکت آنها مکانیابی می شدند و به این ترتیب راسته های اصلی بازار از یک سمت شهر به سمت دیگر شهر به
وجود آمده و بر همین اساس در سطح محالت مختلف توسعه یافته اند .عالوه بر پیکرهبندی خیابانها ،میتوان به ویژگی بینابینی
محورهای اصلی در اتصال مراکز و یا پهنههای مهم یاد کرد که نقش مهمی در اتصال و پیوند بافتهای تاریخی به بافتهای جدید
دارد  .توسلی و بنیادی ( )1326پیوستگی مراکز محالت و مرکز شهر از طریق گذرهای اصلی در بیشتر شهرهای ایران را به خوبی
نشان میدهد .وی معتقد است محورهای اصلی با تنوع باالی فعالیت نقش مهمی در اتصال کانونها از مقیاس محله تا شهر را
داشتهاند .محورهای اصلی به اعتقاد پورتا ( )8004حجم ترافیکی باالتری را خواهند داشت چرا که آنها عموماً مکان هایی هستند
که اکثر افراد برای رسیدن به مقصد از آنها استفاده میکنند .بر این اساس میتوان پیش بینی کرد محورهای اصلی که توانایی
حمایت از خدمات ،نشانهها و فضاهای شهری را داشته باشند به انسجام ساختار شهری کمک میکنند (پورتا و التورا،8004 ،3
 .)108بر همین اساس محورهای اصلی ارتباط تنگاتنگی با کاربریهای متنوع دارند ،زیرا توزیع فضایی کاربریها متنوع به شدت
وابسته به میزان دسترسی است ،آنچه خیابان های اصلی و مستقیمتر به خوبی ایجاد میکنند (هیلیر ،1776 ،لیولین.)37 ،8000 ،7
بنابراین تغییر در ارتباط ساختاری خیابانها میتواند بر تغییر فعالیت و تنوع عناصر پیرامون آن بسیار مؤثر باشد.
عالوه بر ویژگیهای شکلی و چیدمانی خیابان در ارتباط با تنوع فعالیت و کاربری ،اختالط و تنوع دسترسی (پیاده ،سواره،
دوچرخه ،حمل و نقل عمومی و  )...نیز در تعریف شبکه خیابان منسجم مورد توجه است .از آنجاکه اتصال میان خیابانها ،حرکت و
فعالیت را تشویق میکند ،اتصاالت با فواصلی کوتاه میان خیابانها و فعالیتها ،حرکت پیاده و دوچرخه را نیز تشویق می کنند ،آنچه
موجب افزایش پایداری شهری میشود (کمیسیون معماری و محیط بریتانیا .)33 ،8000 ،پامیر )8007( 1معتقد است ،اگر خیابانها
میخواهند بیشتر به عنوان عامل پیوند عمل کند تا جدایی ،باید امکانات و تسهیالت مورد نیاز پیاده از جمله دسترسی به حمل و
نقل عمومی را در خود تامین نمایند .با تامین دسترسی راحت و کارا از طریق خودرو ،دوچرخه ،پیاده و  ...یک الگوی حرکتی منسجم
تعریف می شود که متشکل از محیطی پاسخده برای نیازهای کیفی عابران پیاده ،دسترسی موثر خودروی شخصی و دسترسی حمل
و نقل همگانی ،خواهد بود.
 نقش خیابان در ساختار کالبدی – فضایی بافتهای تاریخی:
مراد از بافتهای تاریخی ،آنهایی است که علیرغم فرسودگی ،درگسترهشان بناها ،مجموعهها ،تأسیسات و تجهیزات شهری
باارزش و یا ترکیبی از آنها وجود دارد .بافتهای تاریخی ،واقعیت انکارناپذیر شهرهایی بهشمار میروند که واجد پیشینه تاریخی
هستند .شهرهای سنتی ایران مبین ساخت ویژهای هستند و آن پیوستگی مجموعهی مرکز شهر و محالت از طریق گذرهای اصلی
و بازار است که وظیفهی پیوند میان عناصر مهم شهر را برعهده داشتهاند .در بافتهای کهن شهرهای تاریخی ایران ،مرکز شهر و
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مراکـز محالت از طریق گذرهای اصلی بـه هم ارتبـاط پیـدا می کردند .ساختار ارتباطی در محدوده بافتهای قدیم شهری به
فراخور شکلگیری تاریخی و عملکردهای گذشته و با در نظر داشتن مقیاس انسانی و بهصورت ارگانیک شکل گرفته است.
دسترسیهای کوتاه و در مقیاس پیـاده بـا نقش برجسته اجتماعی ،پیچیدگی معابر به تبع شرایط آب و هوایی و امنیت شهری از
جمله ویژگیهای بارز در ساختار شبکه ارتباطی بافتهای تاریخی است (دانشپور و شیری.)1377 ،
بافتهای تاریخی مجموعهای به هم پیوسته و منسجم بودند که هماهنگی ،آمیختگی و یکپارچگی اجزاء را در هیئت یک کل
نشان میدادند .خیابانکشیهای ناهماهنگ ،ترکیب کل شهر و مجموعههای شهری را از هم گسیخته است و خیابانها از فضایی
شهری و عنصری پیوند دهنده در مرکز شهر به صورت راهی برای عبور و مرور خودرو تبدیل شدهاند( .اسماعیل زاده )1378 ،با
توجه به دوام و پایداری خیابان در نظام ساختاری شهرها ،بافتهای تاریخی بیش از سایر عناصر با ارزش معماری ،هویت خود را
وامدار فضاهای باز و خیابانهایشان هستند .لذا هرگونه تغییر در نظام ساختاری شبکه معابر در این بافتها میتواند نقش مهمی در
تغییر هویت و شخصیت آنها داشته باشد .خیابان در بافتهای تاریخی عالوه بر نقش ارتباطی نقش مهمی در هویت عملکردی
محالت و مناطق مختلف شهر داشته است که با تغییر مقیاس این عملکرد تغییر میکرده است .از بین رفتن نظام سلسلهمراتبی با
خیابانکشیهای جدید و بدون توجه به ساختار موجود ،موجب از بین رفتن هویت عملکردی محالت و مراکز شهری گردیده و تنوع
عملکرد و دسترسی به این مناطق را کاهش داده است (مختارزاده ،قلعه نویی و خیرالدین.)1372 ،
 نظریه چیدمان فضا و تحلیل پیکرهبندی خیابانها
مجموعه تئوری و روش چیدمان فضا با تجزیه و تحلیل پیکربندی شهر امکان مدلسازی فضای شهری را فراهم میکند .این
روش توانسته شهود و علم را پیوند دهد و در طراحی و برنامهریزی شهرها و همچنین تحقیقات مرتبط ،مورد استفاده قرار گیرد(ون
نس و یامو .)8014 ،1این روش توسط بیل هیلیر و همکارانش در کالج دانشگاه لندن ،از دهه  1720در مطالعات شهری استفاده شده
است .به اعتقاد هیلیر ،چیدمان فضا در تحلیلهای شهری چهار ویژگی مهم دارد .ابتدا ،چیدمان فضا میتواند تعریف مختصری از
فضای شهری ارائه دهد .ثانیاً ،مجموعهای از تکنیکهاست که برای تجزیه و تحلیل شهرها به عنوان شبکهای از فضاهای ایجاد
شده توسط ساختمانها ،به کار میرود .سوم ،این مجموعه میتواند به مشاهده چگونگی ارتباط شبکههای فضایی با الگوهای
عملکردی مانند حرکت ،کاربری اراضی ،الگوهای مهاجرت و حتی رفاه اجتماعی و غیره کمک کند .چهارم  ،براساس نتایج تجربی
ناشی از دو جنبه اول ،چیدمان فضا میتواند چگونگی تأثیرگذاری فضا را بر ویژگیهای عملکردی شهر پیشبینی کند(کریمی،8
.)8 ،8012
7
3
هیلیر معتقد است که برخالف نظریه جاذب های فضایی  ،این پیکره بندی فضایی شبکه معابر می باشد که حرکت عابرین پیاده
را شکل می دهد .شکل شماره  ،1نشان می دهد که درحالیکه پیکره بندی فضایی می تواند بر جاذبهای فضایی  1و حرکت 6تاثیر
بگذارد ،نمی تواند از آنها تاثیر بپذیرد .به این ترتیب در ابتدا پیکره بندی فضایی باعث ایجاد حرکت میشود ،سپس خرده فروشی ها
و دیگر کاربری ها برای استفاده و بهره وری از این حرکت در راستای آن مکانیابی شده و سپس خود به عنوان جاذبهای فضایی
باعث جذب بیشتر عابرین و افزایش میزان حرکت میشود .در نمونه ایرانی این نظریه میتوان به شکل گیری بازار اشاره کرد .نحوه
قرارگیری دروازه های شهرهای قدیم ،پیکرهبندی فضایی شهر ،باعث ایجاد حرکت از یک سمت شهر به سمت دیگر شهر و
پیدایش یک حرکت از دروازهای به دروازه دیگر می شدند .سپس خرده فروشیها برای بهره بری از حضور عابرین پیاده ،در راستای
حرکت آنها مکانیابی می شدند و به این ترتیب راسته های اصلی بازار از یک سمت شهر به سمت دیگر شهر به وجود آمده و بر
همین اساس در سطح محالت مختلف توسعه یافتهاند (هیلیر.)1773 ،
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 3این نظریه معتقد است که جاذب های فضایی مانند کاربریها عامل اصلی جذب و هدایت حرکت عابرپیاده می باشند .به این ترتیب که یک مسجد در محله می تواندبه عنوان
یک جاذب فضایی عمل کرده و عابرین پیاده را به سمت خود بکشد.
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شکل  .8نظریه حرکت طبیعی هیلیر (هیلر)1773 ،

همپیوندی اصلیترین مفهوم چیدمان فضاست .مفهوم همپیوندی را میتوان چنین تعریف کرد :ارزش میزان همپیوندی هر خط
(فضا) ،میانگین تعداد خطوط (یا فضاهای) واسطی است که بتوان از آن به تمام فضاهای شهر رسید؛ یا به عبارتی ،میانگین تعداد
تغییر جهاتی است که بتوان از آن فضا به تمام فضاهای شهر رسید .بنابراین ،همپیوندی در روش چیدمان فضا مفهومی ارتباطی
دارد و نه مفهومی فاصلهای و متریک (جمشیدی و مختارزاده. )1370 ،
همپیوندی کالن 1ارزش همپیوندی یک فضا (خط محوری) ،پارامتری ریاضی است که نشانگر عمق آن خط از تمام خطوط دیگر
در شهر است که به آن همپیوندی فراگیر میگویند .در واقع همپیوندی فراگیر یک فضای شهری ،میزان عجین شدن آن را با کل
شهر نشان می دهد .هرچه همپیوندی در یک فضا بیشتر باشد ،آن فضا انسجام بیشتری با دیگر فضاها و کلیت سازمان فضایی یک
شهر دارد (خدابندهلو و همکاران)737 ،1374 ،
همپیوندی محلی :8اگر برای تحلیل هر خط فاصله از کل خطوط در نظر گرفته نشود بلکه از یک تعداد خط مشخص (عمق و یا
شعاع مشخص) تعیین شود ،ارزش همپیوندی دیگر فراگیر و یا کالن نخواهد بود .معموالً برای شهرهای بزرگ شعاع سه را (یعنی
محاسبه همپیوندی با سه تغییر جهت) را شعاع محلی مینامند (فیگوریدو.)4 ،8001 ،3
با توجه به پژوهشهای متعدد انجام شده در کشورهای مختلف در  80سال اخیر ،بیشتر مطالعات چیدمان فضا به تأثیر ساختار
فضایی بر فرم سکونتگاهها و همچنین سازمان فضایی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی پرداخته است .برخی از اندیشمندان و
پایهگذاران این نظریه در سالهای اخیر اقدام به استفاده از مدلهای به دست آمده برای احیاء و توسعه بافتهای فرسوده و تاریخی
کردند .بدین منظور در طرحهای توسعه جدید بافتهای فرسوده -در بخش ساختاری آن -پس از تحلیل وضع موجود به روش
چیدمان فضا و تعیین نقاط ضعف ساختار فضایی این بافت ها ،پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و ضعفهای شناسایی شده ارائه شده
است .در این مطالعات نیز کمتر به تغییرات ساختاری بافتهای تاریخی در دورههای مختلف توسعه آن در ارتباط با سایر نظام های
شهری پرداخته شده است .از جمله این مطالعات می توان به موارد زیر اشاره کرد(ووگان ،8001 ،7هیلیر و ووگان .)8004 ،در ایران
نیز مطالعات بسیاری در ارتباط با تحلیل ساختار فضایی شهرها به روش چیدمان فضا انجام شده است که اغلب بر روی بافت قدیم
و تاریخی شهرهایی چون تهران ،شیراز ،اصفهان و یزد راهکارهایی نیز ارائه شده است .در این میان می توان به مطالعات زیر اشاره
کرد .عباسزادگان ( ،)1321در مطالعه ای با عنوان «روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهر» ،به توصیف و تعریف روش چیدمان
فضا می پردازد و در این مطالعه به متغیرهای آزمون شده چیدمان فضا را در بافت تاریخی شهر یزد آزمون می کند .کریمی (،)1774
در مطالعه ای با عنوان «منطق فضا در شهرهای ارگانیک ایران و انگلستان» به مقایسه ساختاری بافت تاریخی شهر اصفهان و
لندن می پردازد ،همچنین در پژوهشی دیگر کریمی ( ،)8003با عنوان «داستان دو شهر :برنامه ریزی شهری در اصفهان گذشته و
حال» نیز پس از بررسی ساختار تاریخی این شهر در دو دوره ،تنها به آسیب شناسی ساختاری بافت تاریخی آن می پردازد و تأثیر
آن را بر سایر مولفه های شهری بررسی نمیکند.
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مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به ادبیات ارائه شده بر اساس شکل شماره  ،8تعریف شده است .این مدل مفهومی که
برگرفته از نظریه حرکت طبیعی هیلیر است ،نشان میدهد سه عنصر مهم و مرتبط نظام ساختاری شهر نیز بر اساس حرکت طبیعی
با یکدیگر دارای ارتباط هستند .از اینرو هرگونه تغییر در نظام ساختاری شبکه معابر میتواند بر نظام حرکتی و عملکردی شهر مؤثر
باشد.

شکل .2مدل مفهومی پژوهش (ابعاد ،مولفهها و شاخصهای تحقیق) بر اساس مدل حرکت طبیعی هیلیر

روش پژوهش
روش کاربردی این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و از لحاظ ماهیت ،کاربردی است .همچنین به منظور شناخت و تحلیل
ساختار فضایی محدودهی مورد مطالعه روش چیدمان فضا ،مورد توجه قرار گرفتهاست .با توجه به اینکه این روش میتواند الگوی
پخشایش ارزشهای فضایی را در مقیاسهای مختلف شهری (شهر ،منطقه ،ناحیه و محله) نشان دهد ،در ادامه فرآیند پژوهش،
رابطه میان ارزشهای فضایی حاصل از این روش با سایر الیه های شهر ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .در تحلیل کاربری اراضی و
تنوع دسترسی در پروژههای مورد بررسی نیز از روشهای آماری چون شمارش فراوانی و تحلیلهای مکانی بر اساس اسناد مکان
محور استفاده است .با توجه به مدل مفهومی ارائه شده ،ابتدا ساختار کالبدی منطقه  3در چهار دوره سلجوقی ،صفوی ،پهلوی و
معاصر به کمک روش چیدمان فضا و نرم افزار  Depthmapتحلیل شدهاند .سپس تغییرات عملکردی و تنوع دسترسی در محدوده
پروژههای میدان عتیق ،خیابان نظام الملک ،خیابان شهیدان مقدم و خیابان باغ گلدسته مورد بررسی قرار گرفته تا عالوه بر بررسی
تأثیر خیابانکشی های جدید بر ساختار محلی و کالن منطقه ،نقش این تغییرات در نظام عملکردی و دسترسی محدوده پیرامون این
خیابانها نیز بررسی گردد که در تحلیل کاربری و تنوع دسترسی از اطالعات موجود در ارتباط با منطقه  3در محیطArcGIS
استفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه
بخش مرکزی شهر اصفهان مانند تقریباً همهی شهرهای ایران از روی طرح قبلی ساخته نشده است .در مورد نحوهی شکل-
گیری و مکانیابی عناصر و بخشهای مهم شهر و رابطهی آنها با یکدیگر باید گفت ،همانطور که اشاره شد ،عوامل متعددی از
قبیل عوامل طبیعی ،اجتماعی ،اداری ،نظامی ،اقتصادی و باالخره عوامل احساسی از نظر فضایی و ارتباط آن با سایر فعالیتها،
سیمای شهر را در طول تاریخ ساخته است در زمان ملکشاه ،شهر در محدودهای دایرهای شکل به مرکزیت مسجد جامع و میدان
عتیق (کهنه) گسترش یافته بود و مردم در این محدوده مساکن خود را بنا نموده بودند .کانالهای آبیاری منشعب از رودخانه که به
اصطالح مادی گفته می شوند در امتداد جنوب غربی به سمت شمال شرقی نقش تأمین آب شهر را به غیر از چاههای آب به عهده
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داشتند .در این وضع شکلگیری مسجد جامع ارگ شهر و میدان بازار ،محور اصلی شهر را تشکیل میداد و محالت مسکونی در
پیرامون این محور سازمان یافته بودند .از ابتدای حکومت صفویه با ساختن بخش سازمان اداری و حکومتی جدید به تدریج شهر به
سمت جنوب و جنوب غربی و در پیرامون مجموعهی جدید ،به همان شیوهی بافتهای ارگانیک  ،توسعه جدید را دنبال کرد.
در دورهی قاجار نسبت به دورههای قبل شهر اصفهان دچار رشد منفی شد و این امر و بی توجهی حاکمان ،ویرانیها و خرابی-
هایی را در در سطح شهر قدیم به خصوص محالت مسکونی شهر به علت تخلیهی آنها از جمعیت بهمراه داشت .از حدود سال
 1331شهر بار دیگر موقعیت خود را تا حدودی بهبود بخشید و توانست رشد جدیدی در پیرامون خود به خصوص در اطراف جنوب
زایندهرود ایجاد کند .ایجاد شبکههای ارتباطی تازه و خیابانکشی عمالً در جهت تجهیز مرکز شهر برای ورود وسایل نقیله موتوری
از سال  1310ایجاد شد که خیابانهای شپه ،طالقانی ،حافظ ،شیخبهایی ،احمد آباد و  ...نتیجهی این تغییرات تازه بود .از سال 1331
ادامهی توسعه شهر احداث معابر و خیابانهای جدید را بهمراه داشت .این محورهای تازه تأسیس به تدریح زمینهی ساخت و ساز
مسکن به شیوههای جدید را بوجود آورد .خیابانکشیهای جدید عالوه بر از هم پاشیدن الگوی سنتی ،اجتماعی و شهرسازی این
شهر ،موجب تحمیل سنگینترین بار ترافیک و فعالیتهای تجاری – اقتصادی بر بافت ارزشمند قدیم شدند .بنابراین محالت این
شهر نیز که در طی زمان خصوصیات ارگانیک و پیچیده اجتماعی و فیزیکی را در جوابگویی به نحوهی زندگی شهروندان شکل داده
بودند ،دچار گسیختگی شدند (مشهدیزاده دهاقانی .)373 ،1321 ،تحوالت کالبدی دوره ی پهلوی عمدتاَ احداث شبکه های جدید
راه و ابنیه ی دولتی با کاربری های گوناگون مثل ادارات مختلف ،مراکز درمانی ،مراکز آموزشی ،مرکز خدماتی و به میزان قابل
توجهی کاربری های تجاری و تفریحی بوده است.
احداث شبکه ی جدید راه ها در شهر،گرچه تا حدی منجر به تضعیف و تفکیک بخش هایی از عناصر استخوان بندی قدیمی شهر
در منتهی الیه شمال غربی آن یعنی میدان کهنه و بازار شمالی آن می شود ( تغییر کالبدی میدان کهنه به علت ساخته شدن سطح
میدان)،اما در محدوده ی چهارباغ و زاینده رود باعث تقویت نقش عناصر قدیمی مثل چهارباغ ،پل های خواجو و سی وسه پل،
مدرسه ی چهارباغ و ...شده است .توسعه اصفهان از سال  1310به بعد بر اساس طرح جامع به سمت شمال غرب و شما پیشنهاد
شد در صورتی که که محور ا رتباطی قوی وجود نداشت و این امر منجر به توسعه پراکنده و نامنسجم به سمت شمال شد و بافت
قدیم و میانی نتوانستند ارتباط یکپارچه و منسجمی با بافت معاصر برقرار سازند .بنابراین محالت شمالی و مرکزی انسجام خود را
ازدست دادند .بنابراین بافت مرکزی (به ویژه منطقه  )3با دارا بود چهار دوره بافت تاریخی ،قدیمی ،میانی و معاصر بیشترین عناصر
ساختاری از مقیاس محله تا شهر را در خود جای داده و نمونه بیشترین تغییرات ساختاری و کالبدی در دورههای مختلف شهرسازی
اصفهان هستند .تنوع شبکه آمد و شد ،فعالیت و کارکرد و تراکم جمعیت و ساختمان از جمله دالیل انتخاب محالت این مناطق در
تحقیق حاضر است .از آنجا که هدف این تحقیق بررسی تأثیرات خیابانکشیهای معاصر بر ساختار کالبدی – فضایی بافتهای
تاریخی میباشد ،این تحقیق ابتدا تغییرات کالبدی منطقه  3را در چهار دوره سلجوقی ،صفوی ،پهلوی و معاصر به روش چیدمان
فضا تحلیل کرده و سپس تأثیر پروژههای توسعه معابر جدید را بر تغییرات ساختاری این منطقه از جمله ،پروژه احیای میدان عتیق
(کهنه) ،محور باغ گلدسته ،محور شهیدان مقدم و محور نظام الملک مورد بررسی قرار داده است ،که در شکل  ،3موقعیت این
محورها نشان داده شده است.
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شکل  .3موقعیت محورهای مورد مطالعه ( برگرفته از :طرح تفصیلی منطقه  3اصفهان)

یافتهها و بحث
 تحلیل ساختار فضایی منطقه  3اصفهان در دوره های تاریخی
باتوجه به خروجی تحلیل ساختار فضایی دورههای مختلف در منطقه  3اصفهان و به کمک نرم افزار  ،Depthmapنقشهی
همپیوندی اصفهان در دوره سلجوقی نشانگر یک ساختار منسجم و یکچارچه در تمامی قسمتهای شهر میباشد .در ساختار و
سازمان فضایی شهر در این دوره ،همپیوندترین فضا در مرکز اصلی شهر و واقع در مرکز جغرافیایی شهر قرار گرفته و با فاصله
گرفتن از مرکز شهر این همپیوندی رو به افول میرود .در این دوره همپیوندی با روندی سلسله مراتبی از میدان کهنه با بیشترین
همپیوندی به سمت قسمتهای خارجی شهر کاهش مییابد و نتیجهی آن یک ساختار همپیوند در سراسر شهر میباشد .در نقشه
همپیوندی (شکل  )3مشاهده میشود که همپیوندترین عنصر شهر (میدان کهنه) با رنگ قرمز و با کاهش همپیوندی این رنگ به
سمت آبی تغییر پیدا میکند .در این دوره همپیوندترین فضاهای شهری محورهایی چون جوباره ،جماله ودردشت میباشند که
ارتباط ساختاری قوی با میدان کهنه دارند .نتایج حاصل از نقشهی همپیوندی کالن در محدوده میدان کهنه و بافت اطراف آن در
دوره صفوی(پیش از خیابانکشیهای معاصر) نیز نشان میدهد ،ضمن حفظ ساختار منسجم و همپیوند گذشته ،نقطه عطف دیگری
نه در رقابت با میدان کهنه بلکه درارتباط و هماهنگی با آن در ساختار عجین شده است .همپیوندی در این دوره با روندی منطقی و
سلسله مراتبی از بیشترین مقدار خود در مرکز آغاز و با دور شدن از مرکز مقدار آن کاهش یافته است .با وجود توسعه یافتن شهر در
دوره صفوی ضمن گسترش و تکمیل استخوان بندی ،ساختار اصلی همچنان به قوت خود باقی است و حتی میتوان گفت با ارتباط
قوی بافت قدیم و جدید از طریق راسته بازار ،این ساختار هرچه بیشتر تقویت گردیده است .در این دوره ،محور بازار هم چنان به
عنوان همپیوندترین محور مطرح است و محور چهارباغ به عنوان شاهراه عصر صفوی به لحاظ متوسط ارزش همپیوندی از
محورهای مهم دوران سلجوقی پیشی نگرفته و از اهمیت آنها نکاسته است.
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شکل  .4ارزش همپیوندی کالن شهر در دوره ی سلجوقی و صفوی
(برگرفته از :خروجی های  Depthmapبر اساس نقشه های قدیمی طرح تفصیلی منطقه  3اصفهان)

نتایج حاصل از نقشهی همپیوندی کالن در محدوده میدان کهنه و بافت اطراف آن در دوره پهلوی (شکل  )1نشان میدهد
خیابانکشیهای صلیبی ایجاد شده در این دوره با داشتن باالترین همپیوندی ،انسجام بافت را تا حدود زیادی مخدوش ساخته است
و با فاصله گرفتن همپیوندی حداکثری این محورها با حداقل همپیوندی در سایر محورها روند سلسله مراتبی منطقی بافت از بین
رفته است .با وجودی که میدان کهنه هم چنان به عنوان همپیوندترین محور در سازمان فضایی شهر مطرح است نتوانسته به طور
مطلوبی با بافت پیرامون خود عجین شود چراکه خیابانکشیهای جدید با باالترین دسترسی ،بیشترین همپیوندی را به خود
اختصاص داده و اختالف بسیار زیادی از این نظر با سایر محورها پیدا کردهاند .در این دوران به منظور هماهنگی با نیازهای گردش
سرمایه ،بازار کهن باید عرصه را خالی کند و با اولین انتقال فضایی ،خود را هرچه عریانتر در جداره شبکه جدیدی از خیابان کشی-
ها و خیابانهای تعریض شده به نمایش بگذارد تا «زمان بازار» به اطوار زمانه جایگزین «مکان بازار» شود ،به این ترتیب آن چه در
این دوره به چشم میخورد هم پیوندی بسیار باالتر این خیابانها نسبت به محورهای با اهمیت شکل گرفته در طول زمان میباشد.
محورهایی با اهمیت و عجین شده در بافت قدیم با همپیوندی بسیار پایینتر از شبکه خیابانهای جدید با گذشت زمان هرچه بیشتر
به سمت منزوی شدن رفته و جای خود را به خیابان های جدید با همپیوندی باال میدهند .خیابانها بی هیچ احترامی به ساختار
کهن و بدون رعایت سلسله مراتب راه در بافت ساختار باهویت دوران پیش را از بین برده و با بافت کلی شهر نیز به خوبی عجین
نشده اند و هم چنین ارتباط شهری میدانهای کهنه و نقش جهان تا حدود زیادی از بین رفته و شکل فضاهای با اهمیت از هسته-
ای به خطی در لبه خیابانهای جدید تبدیل شده است .الزم به ذکر است آن چه بیش از همه موجب باال رفتن همپیوندی این
خیابان های جدید گشته ،مستقیم و طوالنی بودن این محورها و اتصاالت زیاد آن ها به سایر محورها می باشد ،با این وجود این
همپیوندی باال به دلیل اختالف بسیار با همپیوندی سایر محورها نه تنها مثبت تلقی نمیشود بلکه با دلیل مخدوش ساختن ساختار
فضایی بافت مشکلت عدیده ای در پی خواهد داشت .پس از احیای میدان کهنه ،با شکسته شدن خطوط مستقیم خیابانهای هاتف
و عبدالرزاق و کاهش میزان اختالف هم پیوندی این محورها با سایر معابر بافت اطراف در مجموع شاهد انسجام بیشتری در ساختار
و سازمان فضایی شهر به نسبت دوران پهلوی هستیم ،با این وجود این میزان به اندازهای نیست که بتواند تعادل فضایی بافت را به
آن برگرداند و همچنان گذرهای بافت درونی با همپیوندی بسیار پایین انزوای خود را حفظ کرده و پویایی پیشین را به دست نیاورده
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اند (شکل  .)3در حقیقت احیای این میدان به تنهایی به منظور بازپس گرفتن نقش با اهمیت خود از خیابانکشیهای جدید مثبت
تلفی میگردد اما در عمل با انسجام پیشین خود در دوران سلجوقی و صفوی فاصله بسیار زیادی دارد.
 تأثیر خیابانکشیهای جدید بر ساختار کالن و محلی منطقه 3
پروژه خیابانکشی جدید که در طرح تفصیلی منطقه  3اصفهان مصوب و در سالهای اخیر ایجاد شدهاند نیز تغییرات ساختار
مهمی به ویژه در حوزه پیرامونی خود بوجود آوردهاند .ایجاد محور باغگلدسته با افزایش همپیوندی محورهای عمود بر خود (آمادگاه
و سیدعلیخان) و محور موازی خود (فردوسی) توانسته اختالف این محورها را با محورهای اصلیتر چهارباغ عباسی و کمال
اسماعیل کاهش داده و از طریق افزایش اتصاالت با محورهای پیرامون خود ،همپیوندی آنها را افزایش دهد .محور خواجه نظام
الملک نیز پس از اتمام پروژه با افزایش اتصاالت ،همپیوندی محورهای متصل به خود را افزایش و اختالف همپیوندی را با محور
احمدآباد کاهش داده است .در مجموع به نسبت مقیاس پروژه تأثیرات نسبتا مطلوبی ایجاد شده است .از طرفی تعریض محور
شهیدان مقدم با تأثیرات جزئی بر اتصاالت معابر کمترین تأثیر را بر بافت پیرامون خود گذاشته است .با این وجود این محور با
افزایش اتصال به محورهای پیرامون خود همپیوندی محور شمالی خود یعنی محور یخچال را نیز افزایش داده است .علیرغم آنکه
محورهای تازه تأسیس با افزایش همپیوندی خود و محورهای پیرامون موجب اتصال بهتر این محورهای با ساختار کالن شدهاند اما
با از بین رفتن سلسلهمراتب شبکه معابر به ویژه محورهای درونی محله موجب انزوای بیشتر محالت پیرامون خود در ارتباط با
ساختار کالن شدهاند .به عبارتی با ایجاد این خیابانها دسترسی به محالت آسانتر اما دسترسی به درون این محالت سختتر شده
است.

شکل  .5ارزش همپیوندی کالن در منطقه شمال شهر بعد از احیای میدان ایجاد محورهای مورد مطالعه و دوره ی پهلوی (پیش از احیای
میدان و ایجاد معابر)( .برگرفته از :خروجی های  Depthmapبر اساس نقشه های قدیمی (پهلوی) و نقشه های پیشنهادی (معاصر) طرح تفصیلی منطقه  3اصفهان )

به منظور بررسی تغییرات ارزش همپیوندی در محالت اطراف میدان کهنه ،میزان انسجام ساختاری محالت اطراف میدان کهنه
در چهار دوره تحلیل شدهاست .بر این اساس میزان انحراف معیار در یازده محله در دورههای سلجوقی ،صفوی ،پهلوی و پس از
احیا میدان باهم مقایسه شدهاند .هرچه میزان انحراف معیار کمتر باشد ،محله دارای انسجام ساختاری باالتری است .در این بخش
انحراف معیار همپیوندی کالن ،نشان دهنده انسجام ساختاری هر محله نسبت به ساختار کالن میباشد .پس از احداث خیابانهای
صلیبی و پاره شدن بافت تاریخی اطراف میدان کهنه ،انحراف معیار در تمامی محالت به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تقریباً
به چهار برابر دورههای پیشین رسیده است؛ که این خود به معنای از دست رفتن انسجام ساختاری و هماهنگی محالت با ساختار

27
دانش شهرسازی ،دوره  ،3شماره  ،09-33 ،4زمستان 8301

شهری جدید (که به نوعی به ساختار قدیم اصفهان تحمیل شده بود) می باشد .پس از احیا میدان کهنه به میزان بسیار کمی،
انحراف معیار همپیوندی کالن در تمامی محالت نسبت به دوره پهلوی ،کاهش مییابد ،ولی نتایج حاصل از بررسی انحراف معیار
به روش چیدمان فضا ،همچنان تفاوت چشمگیری را با دو دوره صفوی و سلجوقی نشان می دهد .این بررسی نشان میدهد با
وجود آنکه احیا میدان کهنه توانسته تأثیر مثبتی بر ساختار فضایی محالت داشته باشد ،ولی به دلیل عدم توجه کافی به بافت اطراف
میدان در این طرح ،این تأثیر بسیار کم بوده و باید سیاستهای صحیحی به منظور اصالح انسجام فضایی محالت و یا به عبارتی
دیگر بافت ارزشمند و تاریخی اطراف میدان کهنه اتخاذ گردد.

شکل  .6موقعیت محالت تاریخی اطراف میدان کهنه در وضعیت کنونی (برگرفته از :طرح تفصیلی منطقه  3اصفهان)

جدول  .8تغییرات انحراف معیار ارزش هم پیوندی کالن در محالت اطراف میدان کهنه در چهار دوره
شماره محالت
(1دردشت)
(8دومناردردشت)
( 3جماله)
(7مسجدنو)
(1ابو اسحاقیه)
(6شهشهان)
(4مسجد علی)
(2امامزاده اسماعیل)
(7میدان میر)
(10جوباره)
(11حمام شیخ)

(انحراف معیار هم پیوندی کالن)
سلجوقی
0/01
0/03
0/01
0/01
0/07
0/07
0/06
0/01
0/07
0/01
0/03

صفوی
0/07
0/03
0/01
0/01
0/07
0/07
0/01
0/01
0/07
0/01
0/03

پهلوی
0/12
0/18
0/80
0/87
0/30
0/88
0/81
0/31
0/14
0/81
0/12

پس از احیای میدان
0/14
0/11
0/17
0/81
0/80
0/16
0/12
0/87
0/11
0/16
0/16

 تأثیر خیابانکشیهای جدید بر نظام عملکردی منطقه
در بررسی تاثیر احیای ساختاری میدان عتیق (کهنه) و خیابانکشیهای معاصر بر نظام عملکردی میتوان گفت ،با وجود آنکه
احیای میدان کهنه توانسته تأثیر مثبتی بر ساختار فضایی محالت داشته باشد ،ولی به دلیل عدم توجه کافی به بافت اطراف میدان
در این طرح ،عالوه بر چشم گیر نبودن این تأثیر ،در سایر نظام های شهری تأثیرات منفی بسیاری به دنبال داشته است .به نظر
میرسد بخش عمده تأثیرات احیای میدان بر نظام کاربری مطلوب نبوده و تخریب بافت مسکونی پیشین و تزریق کاربریهای
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جدید به سرزندگی میدان کمکی نکرده و جدارهی فعالی برای میدان در پی نداشته است .هم چنین در رابطه با کاربری بافت اطراف
میدان نیز پس از برداشتهای میدانی و مصاحبههای صورت گرفته با کسبه و ساکنین ،به نظر میرسد احیای میدان کهنه و تزریق
کاربری به جداره ی آن بدون ارتباط با محورهای مهم محالت اطراف هم چون محور بازارچه دردشت به منزوی شدن هرچه بیشتر
آنها انجامیده است .این بازارچه که از آثار دوران صفوی است بر خالف گذشته که از رونق بسیاری برخوردار بوده این روزها به
انزوا کشیده شده و بسیاری از سکنه بافت با وجود کالبد تاریخی و باارزش جداره بازار دردشت خواهان تخریب کامل آن می باشند.
عالوه بر اینکه خیابان های اطراف محله یعنی ابن سینا و عبدالرزاق به دلیل شرایط مناسب دسترسی ،کاربریهای جذاب را به
سمت خود کشیده و سبب انزوای هرچه بیشتر محور بازارچه شدهاند احیای میدان کهنه نیز با وجودی که به دلیل مقیاس قابل توجه
و موقعیت جغرافیایی مطلوب میتوانست با برقراری ارتباط با محورهای مهم محالت پیرامونی به فعال شدن هرچه بیشتر آن ها
کمک کند باعث تشدید انزوای آن ها به خصوص محور بازراچه دردشت گردیده است.

شکل  .3کاربریهای مستقر در منطقه  3با تأکید بر کاربری های پیرامون پروژههای معاصر (برگرفته از :طرح تفصیلی منطقه  3اصفهان)

درحقیقت با وجود تزریق کاربری به جدارهی میدان ،هم چنان سرزندگی و رشد اقتصادی به نسبت مقیاس پروژه مشاهده نمی
شود و این در حالیست که به طور مثال محور گلدسته که پیش از این ،بافت آن به طور غالب مسکونی بوده پس از پایان پروژه
واحدهای تجاری بسیاری (در مقیاسی بزرگ تر از میدان کهنه) را به خود جذب کرده و این روند هم چنان نیز ادامه دارد ،پس از
محور گلدسته بیشترین تغییر در الیهی کاربری را در محور شهیدان مقدم شاهد هستیم که پس از اتمام پروژه؛ در وضعیت کنونی
این خیابان یک محور فعال تجاری محسوب می شود .این وضعیت با درجهی ضعیفتری در محور خواجه نظام الملک نیز دیده می
شود و هم اکنون بیش از نیمی از واحدهای این محور را واحدهای تجاری تشکیل دادهاند.
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آنچه در ارتباط با نظام کاربری زمین در اطراف محورهای تازه تأسیس حائز اهمیت است عدم توجه به مقیاس عملکردی این
معابر و مقیاس عملکردی کاربریهای پیرامون آن است .تنوع کاربریهای تجاری ایجاد شده به ویژه پیرامون محورهایی چون
شهیدان مقدم بدون توجه به سازگاری با مقیاس نمیتواند بر پایداری آن تأثیرگذار باشد چراکه توزیع متعادل خدمات و سازگاری
عملکردی بر اساس مقیاس میتواند بر قیمت زمین و در نتیجه بر استقرار افراد با شرایط اجتماعی  -اقتصادی مختلف نقش داشته
باشد .از جمله صاحبنظران در این حوزه میتوان به دیدگاه جین جیکوبز اشاره کرد که معتقد است کاربری ترکیبی و متنوع زمانی
منجر به چالش می شود که عناصر دارای اندازه و ابعاد مناسب نباشند .به ویژه در مقیاس کوچک ،که کاربریهای متنوع در آن
بایستی هماندازه باشند .مثال قرارگیری یک ساختمان بزرگ اداری  -تجاری در بر یک خیابان محلی .اندازه نامتعادل در واحدهای
شهری منجر به ویرانی خواهد شد بنابراین یکی از عوامل مؤثر بر انسجام ساختار ،انطباق تنوع با ساختار و مقیاس آن است
(مختارزاده و همکاران .)1372 ،محور شهیدان مقدم بدون توجه به مقیاس خود در ساختار منطقه ،تبدیل به راسته لوازم خانگی در
مقیاس شهر و انبارهای مربوطه شده است که این امر موجب از بین رفتن سازگاری و ظرفیت معبر در پاسخگویی به نیازهای محلی
می شود .این نارضایتی در طول زمان ساکنان محلی را از بافت دور خواهد کرد .بنابراین اقدامات اخیر در دل محالت قدیم نه تنها
نظام ساختاری و استخوانبندی منطقه را تحت تأثیر قرار داده بلکه در افول انسجام عملکردی منطقه به ویژه محالت نیز مؤثر بوده
است.
 تأثیر خیابانکشیهای جدید بر نظام دسترسی منطقه
در رابطه با نظام حرکت و دسترسی نیز ،احیای میدان کهنه با وجود بزرگ بودن مقیاس نتوانسته به تنوع سفر در محدوه خود
کمک چندانی کند ،در واقع پس از احیای میدان به جز ایستگاههای اتوبوس موجود در برخی محورهای منتهی به میدان ،پیشرفتی
در ایجاد و یا حتی بهبود سایر روش های تردد هم چون پیاده و دوچرخه ایجاد نشده است .با وجود افزایش مراجعه کنندگان به این
بخش از شهر به دلیل احیای میدان ،مسیر دوچرخه و حتی پیادهی پیوستهای به منظور دسترسی مطلوب به آن ایجاد نشده است و
به نظر می رسد آسان ترین راه برای دسترسی به این میدان هم چنان استفاده از وسیله نقلیه شخصی است .در بین پروژههای
بررسی شده ،محور گلدسته متنوعترین سیستم حمل و نقل را داراست ،پس از آن محورهای ورودی میدان کهنه با داشتن محور
پیاده ،سواره و اتوبوس در مرتبه بعدی اهمیت قرار می گیرد .محور خواجه نظام الملک و شهیدان مقدم در ردههای بعدی بیشترین
مدهای حمل و نقل قرار گرفته اند (جدول.)8
جدول  .2تنوع دسترسی در پروژه ها
نام خیابان
باغ گلدسته
خواجه نظام الملک
شهیدان مقدم
ورودی های میدان کهنه

سواره

پیاده








ناقص


دوچرخه





اتوبوس





BRT

مترو











تنوع دسترسی نیز بایستی با مقیاس عملکردی معابر تغییر کند .عدم توجه به این امر در خیابانکشیهای جدید نیز ،نیروهای
مفید در تردد را فرو نشانده و در حالی که سطوح پایینتر سلسله مراتب حمل و نقل را حذف کرده ،منجر به ساخت خیابانهای
شریانی در دل محالت شده است .شبکه حمل و نقل بیش از آن که بر سرعت متکی باشد ،به میزان اتصال پذیری وابسته است.
الزم است که خیابانهایی بسیار کوچکتر و باریکتر ،نقاط مختلف بافت شهری را به یکدیگر پیوند دهند.
در بسیاری از شهرهای معاصر از جمله شهر اصفهان برای افزایش کارآیی شبکه حمل و نقل ،سطوح پایینتر سلسلهمراتب شبکه
به اشتباه حذف میشود .این اتفاق با محالت مرکزی با خیابانکشیهای جدید کامالً مشهود است .بر خالف قانون توزیع اندازه
سالینگاروس ( )8000که انتظار میرود با کاهش مقیاس سطح و تعداد معابر محلی افزایش یابد ،بزرگراهها و شریانیهای اصلی در
حال گسترش هستند .از دیگر مسائلی که در ارتباط با انسجام محالت در ارتباط با معیار اتصال و دسترسی میتوان اذعان داشت،
ناکافی بودن فصل مشترک الزم برای خودرو و پیاده اشاره کرد .این در حالی است که دو شبکه که به کلی شخصیت متمایزی
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دارند ،می بایست به گونه ای به یکدیگر متصل و مرتبط شوند که یکدیگر را ویران نکنند .قطع ورودیها و به بیانی دیگر از بین
رفتن مرزها  -که فصل مشترک اتصال به سایر نظام ها بویژه نظام ساختاری است -منجر به اتصال حوزههای خودرو محور و پیاده
مدار و تداخل آنها شده است ،بنابراین شهر پیاده محور به عنوان عنصری "زائد" تلقی میشود.

نتیجه
یکی از مشکالت اساسی در مناطق تاریخی شهرهای ایران عدم انطباق با طرح های توسعه شهری معاصر می باشد .این مشکل
در هسته تاریخی شمال شهر اصفهان به دلیل عدم شناخت ساختار و شکل شهر منجر به حذف تدریجی ساختار قدیمی شهر و
تحمیل ساختار شبکه ای جدید شده است .مجموعۀ میدان کهنه و مسجد جامع عتیق یکی از مهمترین و اولین عناصر شهری محور
تاریخی اصفهان است که در محلّ تالقی خیابان های هاتف -مجلسی و عبدالرزاق -ولیعصر واقع شده است .بافت محدودۀ مورد
نظر دارای بافتی ارزشمند است که به منظور بازگرداندن و حفظ ارزش های تاریخی ابنیه و گذرهای موجود در این محدوده ،موضوع
احیا و بازسازی آن مطرح و طرح پیشنهادی آن نیز تهیه شده است .با توجه به مستندات تاریخی موجود ،میدان کهنه یا میدان عتیق
(کهنه) اصفهان با محالت مسکونی مجاور آن جزءقدیمی ترین مراکز سکونتگاهی شهر اصفهان به شمار می آیند .این پژوهش با
هدف بررسی تأثیر خیابان کشی های معاصر بر نظام ساختاری – فضایی محالت و مناطق تاریخی شهرها  ،به بررسی و تحلیل
ساختار منطقه تاریخی شمال شهر اصفهان در دوره های مهم تحوالت کالبدی شهر به روش چیدمان فضا پرداخته است .این روش
به عنوان یک رویکرد جدید ،ساختار و پیکره بندی فضایی را در شهرها به صورتی روشمند مورد بررسی قرار می دهد .از آنجاییکه
تغییرات ارزش همپیوندی با مفهوم انسجام ساختاری در ارتباط است ،این متغیر (ارزش همپیوندی) به عنوان مهمترین مفهوم در
این روش به منظور بررسی انسجام و هماهنگی محالت و ساختار منطقه تاریخی شمال شهر اصفهان و ارزیابی ارزش و اهمیت
راسته های تاریخی بافت قدیم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش روشن شد که
مداخالت شهرسازانه در دوره اخیر در نبود رویکردی زمینهگرا و بدون شناخت زمینه های کالبدی موجود ،منجر به گسست ساختاری
فضایی بافت تاریخی مورد مطالعه شده اند .از طرفی طرح های نوسازی ،بهسازی در حال اجرا ،به دلیل عدم توجه به ساختار فضایی
بافت تاریخی و با رویکردی صرفا قشری و کمی ،نتوانسته اند در رفع مشکالت ساختاری کالبدی این منطقه تاریخی و ارزشمند
تاثیر بسزایی داشته باشند .در پایان با توجه به بررسی های صورت گرفته ،به منظور افزایش انسجام فضایی و تقویت نقش منطقه
تاریخی شمال شهر در ساختار ،چند حلقه حرکتی با محوریت پیاده در بافت پیرامون میدان کهنه پیشنهاد می شود.
همانطور که پیش تر نیز ذکر شد ،مفهوم انسجام ساختار و سازمان فضایی شهر تنها در دوران سلجوقی و صفوی وجود داشت و
بر خالف دوران صفوی که ساختار جدید با احترام به بافت قدیم و در ارتباط با آن ایجاد گردید ،شبکه خیابانکشیهای دوران
پهلوی بدون توجه به زمینه به منزوی نمودن هرچه بیشتر بافت انجامیده و با فاصله گرفتن هم پیوندی این محورهای جدید ایجاد
شده از گذرهای در ونی بافت ارتباط فضایی عناصر فضایی موجود در دوران پیشین را از بین برده است .احیای میدان کهنه نیز با
وجود داشتن تاثیرات مثبتی که به تفصیل در بخش پیشین به آن پرداخته شد نتواسته تعادل فضایی بافت را به آن بازگرداند و تنها
ارتباط میدان کهنه را با محورهای چون عبدالرزاق و هاتف برفرار نموده و کمکی به برقراری ارتباط آن با گذرهای تاریخی بافت
اطراف نکرده و با هدف برقراری یک ساختار منسجم و هم پیوند فاصله چشم گیری دارد.
ایجاد و تعریض محورهایی چون باغگلدسته ،نظام الملک و شهیدان مقدم نیز به جز باال بردن همپیوندی آنها و محورهای
متصل به خود نتیجه ای در برنداشته و بدون توجه با زمینه و تالش برای ارتقای پیوندهای فضایی موجود در بافت پیرامون خود،
تنها به دلیل بهبود شرایط دسترسی چند محور ،کاربری های خدماتی را به خود جذب نموده اند.
بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده ،از بین رفتن انسجام بویژه در بافتهای قدیمی که اتصاالتشان در ارتباط با مقیاس و
سلسله مراتبها درست عمل نمیکنند موجب ناپایداری و گسستگی این بافتها از بافتهای پیرامونشان شده است .همچنین نتایج
این تحقیق نشان داد بافتهایی که سالها در ذهن شهروندان در مقایسه با بافتهای جدید دارای انسجام ساختاری بیشتری بوده
است ،با از بین رفتن انطباق ظرفیت معابر و عملکرد به تدریج انسجام خود را از دست داده است از جمله این موارد میتوان خیابان
شهیدان مقدم اشاره کرد که تبدیل به انبار خدمات عمده فروشیها شده است که منطبق با ظرفیت کوچههای محلی نیست و این
امر موجب افزایش تداخل و ازدحام شده است .بنابراین یکی از تغییرات اساسی و مورد نیاز در این خیابان افزایش سازگاری مقیاس
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کاربری و معابر است .بنابراین پیشنهاد میشود در طرح های توسعه ،بازسازی ،بازآفرینی و مرمت شهری بافتهای قدیم این شهر
ارزیابی ساختار و فرم پیشنهادی بر اساس ویژگی نامبرده مورد توجه قرارگیرد.
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