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ح های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی  بررسی تأثیر طر
هسته تاریخی شمال شهر اصفهان1
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که در سال 1391 در دانشگاه هنر اصفهان انجام شده است. کارشناسی ارشد خانم سارا صادقی است  1  این مقاله برگرفته از پایان نامه 
sarasadeghi_88@yahoo.com ،2 نویسنده مسئول مقاله

چکیده 
ح های توسعه شهری معاصر می باشد.  با طر انطباق  ایران، عدم  تاریخی شهرهای  از مشکالت اساسی در مناطق  یکی 
این مشکل در هسته تاریخی شمال شهر اصفهان به دلیل عدم شناخت ساختار و شکل شهر، منجر به حذف تدریجی 
پژوهش  این  است.  شده  صلیبی  خیابان های  احداث  پی  در  جدید  شبکه ای  ساختار  تحمیل  و  شهر  قدیمی  ساختار 
تاریخی شمال شهر اصفهان، به بررسی  ح های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی هسته  تأثیر طر با هدف بررسی 
روش  این  است.  پرداخته  فضا  چیدمان  روش  به  کالبدی  تحوالت  مهم  دوره  چهار  در  اصفهان  شهر  ساختار  تحلیل  و 
را در شهرها به صورتی روشمند مورد بررسی قرار می دهد.  به عنوان یک رویکرد جدید، ساختار و پیکره بندی فضایی 
همپیوندی(  )ارزش  متغیر  این  است،  ارتباط  در  ساختاری  انسجام  مفهوم  با  همپیوندی  ارزش  تغییرات  که  آنجایی  از 
و  تاریخی شهر اصفهان  به عنوان مهمترین مفهوم در این روش به منظور بررسی انسجام و هماهنگی ساختار منطقه 
گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از  ارزیابی ارزش و اهمیت راسته های تاریخی بافت قدیم مورد تحلیل و بررسی قرار 
که مداخالت شهرسازانه در دوره اخیر، در نبود رویکردی زمینه گرا و بدون شناخت زمینه های  این پژوهش، روشن شد 
ح های نوسازیو بهسازی در  کالبدی موجود، منجر به انزوای ساختاری فضایی بافت های تاریخی شده اند. از طرفی طر
کمی، نتوانسته اند در رفع  حال اجرا، به دلیل عدم توجه به ساختار فضایی بافت تاریخی و با رویکردی صرفًا پوسته ای و 

مشکالت ساختاری_ کالبدی این منطقه تاریخی و ارزشمند، تأثیر بسزایی داشته باشند. 

کلیدی: ساختار، چیدمان فضا، ارزش همپیوندی، انسجام ساختاری، منطقه تاریخی. واژگان 

تاریخ دریافت: 1391/06/10

تاریخ پذیرش: 1392/08/19
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ساختار  بر  تأثیراتی  چه  کهنه،  میدان  چون  مهمی  عناصر  حذف 
شمال  تاریخی  مناطق  تاریخی  مــحــورهــای  و  عناصر  و  قدیمی 
کهنه،  ح احیای میدان  اصفهان داشته است؟ عالوه بر این آیا طر
کالبدی به وجود آمده در مناطق  توانسته مشکالت ساختاری _ 

کاهش دهد؟  تاریخی شمال اصفهان را 
برای پاسخ به این سؤاالت، ساختار شهر اصفهان در چهار دوره 
بررسی  برای  فضا  چیدمان  روش  به  آن،  شهرسازی  تاریخی  مهم 
جایگاه میدان و بافت اطراف آن در این چهار دوره، مورد تحلیل 
گرفته است. این چهار دوره شامل دوران حکومت  و بررسی قرار 
سلجوقی )1194-1037 میالدی(، صفوی )1501-1722 میالدی(، 
احیای  با  همزمان  معاصر  دوره  و  میالدی(   1979-1925( پهلوی 

کهنه می باشد. میدان 

2.روش تحقیق
روش تحلیل

روش مورد استفاده در این مقاله، در ابتدا توصیفي_ تحلیلي است 
مي شود؛  پرداخته  فضا  چیدمان  روش  معرفي  به  آن  طي  در  که 
کتابخانه ای و  همچنین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق 

اسنادی است .
نمونه  معرفی  از  پــس  تحقیق  ایــن  در  ســاخــتــاری  تحلیل های 
موردی )هسته تاریخی شهر اصفهان( و بررسی سیر تحول تاریخی 
کارگیری مفهوم  استخوان بندی آن به روش چیدمان فضا و با به 
کمک نرم افزارهای ArcGIS ،Depthmap و  ارزش همپیوندی و به 

Auto CAD انجام شده است.
شناخت ساختار فضایی شهرها نیازمند درک روابط میان انسان 
یک  با  باید  را  شهر  دارد،  اعتقاد  بیکن  که  طــوری  به  فضاست  و 
نه  و  شناخت  فضا  در  انسان  حرکت  از  جهت دار  حرکتی  سیستم 
 :1376 دیگران،  و  حمیدی  از  نقل  به   Bacon, 1974( پرنده  دید 
کنونی  شهرهای  در  رفــتــاری  و  فضایی  پیچیدگی های  امــا   .)20
عوامل  ایــن  به  توجه  با  شهر  ساختار  کلیت  درک  شــده،  موجب 
بر این اســاس نظریه چیدمان فضا  گــردد.  کــاری سخت و دشــوار 
کرد  پرنده درک  با دید  را نمی توان  که ساختار شهر  معتقد است 
در  پیاده  عابر  حرکت  و  انسان  دید  شهر،  ساختار  درک  مبنای  و 

فضاهای شهری است. 
یکدیگر  با  را  شهری  فضاهای  کلیه  ارتــبــاط  فضا  چیدمان  روش 
ریاضی  پارامترهای  صــورت  به  را  نتایج  و  می کند  تجزیه وتحلیل 
ایجاد  در  می توانند  ریاضی  پارامترهای  می دهد.  ارائه  گرافیکی  و 
را در فضاهای شهری پیش بینی  رفتار  و  نحوه عملکرد  که  مدلی 
تجزیه وتحلیل  گرافیکی  داده  گیرند.  ــرار  ق استفاده  مــورد  کند، 
چیدمان فضا، ابزار بسیار مؤثری در فرایند طراحی شهر محسوب 
شهر  بافت  در  کالبدی  تأثیردخالت های  که  نحوی  به  می گردد؛ 
گــرافــیــکــی نــمــایــان مــي شــود.  ــورت  ــه وســیــلــه ایـــن روش، بــه صـ ب
این  به  جسته اند،  بهره  شیوه  این  از  که  پژوهشگران  از  بسیاری 
در  کــه  اســت  روشـــی  فضا  چیدمان  روش  کــه  رســیــده انــد  نتیجه 
پیاده و سواره و همچنین سطح استفاده  پیش بینی حرکت عابر 
از فضا بسیار موفق است )عباسزادگان، 1381: 66(. از این رو برای 

1.مقدمه
کنون دگرگونی در شکل شهرهای  تا از حدود هشتاد سال پیش 
در حال رشد ایران دیگر آهسته نیست. وقتی پاسخ به تغییرات، 
در  جدید  کالبدی  توسعه   بــاشــد،  تدریجی  و  آهسته  فــرآیــنــدی 
گر سریع و  ا اما  درون ساختار موجود شهر، راحت تر خواهد بود؛ 
در  جدید  توسعه  که  است  دشــوار  بسیار  باشد،  کالن  مقیاس  در 
گیرد. بر این اساس یکی از مشکالت مناطق  زمینه  تاریخی جای 
کالبدی  تغییرات  بــا  انطباق  در  ناتوانی  مــا،  شهرهای  تاریخی 
که  گی بسیاری از شهرهای تاریخی ما آن است  جدید است. ویژ
بخش های  به  تبدیل  یا  بیرونی،  توسعه   نیروهای  به  کنش  وا در 
مدفون  جدید  ساختار  درون  در  یا  و  شده اند  سکونت  غیرقابل 
جایگزین  ما  شهرهای  تاریخی  هسته های  طرفی  از  گردیده اند. 
تاریخ رشد  که  ناپذیرند. عناصر مهمی در شکل شهر موجودند  
در  بنابراین  گردند.  باید حفظ  و  نشان می دهند  را  کالبدی شهر 
خوبی  به  باید  شهر  شکل  و  ساختار  شهرها،  در  کالبدی  توسعه 
کند  عمل  گذشته  با  ارتباط  بــرای  پلی  همچون  و  شود  شناخته 

.)Whitehand, 1992: 353(
کالبدی در بسیاری از شهرهای تاریخی ایران، به  در روند توسعه 
کافی نشده است و به  ساختار و شکل هسته تاریخی شهر توجه 
کالبدی  با تغییرات  ناتوانی در انطباق  دنبال آن مشکالتی چون 
با ساختار شبکه ای موجود  پیوند مناسب  برقراری  جدید، عدم 
شهرها  ایــن  تاریخی  هسته های  گریبان گیر  فضایی،  ــزوای  انـ و 
برنامه ریزی شهری  و  به طراحی  توجه  در واقع عدم  شده است. 
کالبدی و غیر کالبدی زمینه  گرفتن ارزش های  زمینه گرا و نادیده 
کمرنگ شدن این  ح های شتابزده، منجر به  موجود و اجرای طر

هسته های تاریخی در اذهان مردم شده است.
گرایانه  کالبدی، مستلزم دارا بودن دیدگاهی تاریخ  توجه به زمینه 
گذشته در شکل دادن به حال  به شکل شهر و توجه به اهمیت 
شهرسازی  برای  گذشته  اینکه  و  تداوم  به  اعتقاد  است.  آینده  و 
کریر بارز است: “ تاریخ  گفته  کنونی درس هایی عینی دارد، در این 
اجازه انقطاع نمی دهد، بنابراین هرآنچه در شهر انجام می شود 
موجود  قبل  از  فضایی  شرایط  به  پاسخی  شکلی،  لحاظ  به  باید 

باشد”  )Goldberger, 1982: 12 به نقل از توالیی، 1380: 39(.
که مناطق  اصفهان نیز یکی از تاریخی ترین شهرهای ایران است 
این  تاریخی  هسته  دارد.  وجــود  آن  در  کهنی  و  ارزش  با  شهری 
اقدامات  تحت تأثیر  ایرانی  شهرهای  از  بسیاری  همانند  نیز  شهر 
دستخوش  مــدرنــیــســم،  و  صنعتی  توسعه  از  حــاصــل  شــتــابــزده 

مشکالت عدیده ای شده است. 
اصفهان(  شهر  در  حاضر  حال  در  مهم)  عمرانی  اقدامات  از  یکی 
کهنه )مهمترین عنصر فضایی هسته  احیا و باز زنده سازی میدان 
احیای  به  تنها  ح،  طــر این  در  می باشد.  اصفهان(  شهر  تاریخی 
از  عــمــده ای  بخش  و  پرداخته  آن  جــداره هــای  و  میدان  فضای 

گرفته شده است. ساختار و محالت ارزشمند اطراف آن نادیده 
بر  معاصر  کالبدی  توسعه های  تأثیر  بررسی  هدف  با  تحقیق  این 
ساختار فضایی مناطق تاریخی بخشی از شهر اصفهان، به دنبال 
و  جدید  خیابان کشی های  که  است  سؤاالت  این  به  پاسخ گویی 
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میدان  اســت.  بــوده  ح  مطر دهنده  ارتــبــاط  فضایی  عنصر  یک  و 
صفوی(،  )میدان  جهان  نقش  میدان  و  سلجوقی(  )میدان  کهنه 
اصفهان  ساختار  در  عطف  نقطه  دو  و  مهم  فضایی  عنصر  دو 
ارزش های  کهنه  فرایند توسعه شهر، میدان  که در  کهن بوده اند 
گرچه به لحاظ  کارکردی و فضایی خود را از دست داد. ا کالبدی، 
کهنه و میدان نقش جهان  ارتباطی_ فضایی بین مجموعه میدان 
به  ارتباط خود  این  ولی  دارد  ارتباط وجود  بــازار،  راسته  از طریق 
گم شدن استخوان بندی قدیمی شهر در میان شریان های  دلیل 
قدیمی  استخوان بندی  تشخیص  و  شده  تضعیف  جدید  ســواره 
مشکل  بسیار  قدیمی  محالت  محورهای  و  کهنه  میدان  اطــراف 

شده است.

4.سیر تحول استخوان بندی در شهر اصفهان
شاهد  تاریخی  دوره  چــهــار  در  حیاتش  طــول  در  اصفهان  شهر 
است  بوده  خود  فضایی  کالبدی_  ساختار  در  عمدهای  تغییرات 

که این چهار دوره عبارتند از :
پیرنیا . 1 کــه  ــوری  ط بــه  سلجوقی،  دوره  بــه  مــربــوط  تغییرات 

مهمترین  از  دوران  این  در  اصفهان  اســت،  معتقد   )1371(
سرزمین ها بوده است )شفقی، 1353: 219(.

که . 2 تغییرات مربوط به دوره صفویه در چهارصد سال پیش  
»نصف  عنوان  و  رسید  خــود  شهرت  اوج  به  دوران  ایــن  در 

کرد. جهان« را از آن خود 
سال . 3 هشتاد  حــدود  در  پهلوی  دوره  بــه  مــربــوط  تغییرات 

شدن  صنعتی  و  مدرنیزه  به  رو  اصفهان  که  زمانی  پیش، 
)خیابان  شــتــابــزده  ح هــای  طــر تهاجم  مـــورد  و  رفــت  پیش 

گرفت. ح های جامع( قرار  کشی ها و طر
کهنه.. 4 تغییرات مربوط به عصر حاضر و پس از احیای میدان 

کهنه به عنوان عناصر اولیه شکل دهنده  مسجد جامع و میدان 
با  عناصر  ایــن  ترکیب  ــد.  ــوده ان ب اصفهان  شهر  استخوان بندی 
نوع  و  آنها  یکپارچه  انسجام  و  مذهبی  و  عمومی  بناهای  معابر، 
اصفهان  شهر  شکل گیری  موجب  فضایی،  عناصر  پیکره بندی 
دوره  از  تاریخی،  بررسی های  با  مطابق  که  آنجا  از  اســت.  شــده 
سلجوقی این انسجام قوی موجب پیریزی استخوان بندی شهر 
اصفهان بوده است، می توان اساس استخوان بندی اولیه شهر را 

کهنه و بافت اطرافش نسبت داد. به محدوده میدان 
از  ترکیبی  شــهــر،  اســتــخــوان بــنــدی  ســاخــتــار  سلجوقی،  دوره  در 
همه  توسعه  علت  بــه  اســت.  ــوده  ب هسته ای  و  خطی  الگوهای 
جانبه شهر، موقعیت مرکزی استخوان بندی باقی مانده و میدان 
دسترسی  اصــلــی  مــرکــز  عــنــوان  بــه  ســاخــتــار(  اصــلــی  )هسته  کهنه 
رشد  از  ناشی  که  کالبدی  ساختار  خطی  بخش  می گردد.  ح  مطر
تــداوم  به  منجر  اســت،  بــوده  دوره  ایــن  در  شهر  استخوان بندی 
امکان  کــه  مــی شــود  ــا  دروازه هــ تــا  بـــازار  شکل  بــه  استخوان بندی 
می نماید )حمیدی و دیگران،  فراهم  آینده  در  را  مناسبی  توسعه 

.)69 :1376
چنانچه تحوالت شهرسازی در دوره سلجوقی به عنوان نخستین 
می توان  را  جامع  ح  طر دومین  شود،  تلقی  اصفهان  جامع  ح  طر

تأثیر  و  اصفهان  شمال  تاریخی  منطقه  فضایی  ساختار  تحلیل 
کالبدی در این منطقه از شهر، از روش چیدمان فضا  دخالت های 

استفاده شده است.
مهمترین مفهوم در نظریه چیدمان فضا، همپیوندی است. این 
متغیر میزان عجین شدن هر فضای شهری )خط محوری( را با کل 
شهر نشان می دهد. به عبارت دیگر، ارزش همپیوندی یک خط 
که بتوان به وسیله  یا فضا عبارتست از میانگین تعداد خطوطی 
کل سیستم دست  آنها از آن یک خط به تمامی خطوط دیگر در 
کرد. بنابراین در خصوص این مفهوم از واژه عمق1 به جای  پیدا 
رو هرچه میانگین عمق بیشتر  از این  فاصله2 استفاده می شود. 
بنابراین  می باشد.  افتاده تر  جــدا  نظر  مــورد  فضای  یعنی  باشد 
قرار  هر خطی در نقشه، در عمق معینی نسبت به سایر خطوط 
با مفهوم انسجام فضایی  بر این مفهوم همپیوندی  دارد. عالوه 
در  معیار  انحراف  میزان  هرچه  دیگر  عبارت  به  است.  انطباق  در 
که یکپارچگی  کمتر باشد، به معنای آن است  ارزش همپیوندی 
بیشتری بین فضای مورد بررسی و دیگر فضاها و تحت مجموعه، 

 .)Moughtin et al, 2004( کلیت فضایی وجود دارد
همچنین فرآیند تحقیق و تحلیل داده ها در این مقاله براساس 

نمودار زیر تعریف شده است:

نمودار 1. فرایند تحقیق و تحلیل داده ها
3.معرفی نمونه موردی

مناطق  که  است  ایــران  شهرهای  تاریخی ترین  از  یکی  اصفهان 
کهنی در آن وجود دارد. هسته تاریخی شمال  شهری با ارزش و 
سال  هشتاد  طی  کالبدی،  توسعه های  رونــد  در  اصفهان  شهر 
عدیده ای  مشکالت  با  مدرنیسم  تحوالت  تأثیر  تحت  و  گذشته 
کهنه و بافت پیرامون آن به  مواجه شده است. مجموعه میدان 
عنوان اصلی ترین و قدیمی ترین قطعه شمالی در استخوان بندی 
از  یکی  کهنه  میدان  است.  شده  شناخته  اصفهان  شهر  تاریخی 
که  عناصر آسیب دیده مهم در ساختار فضایی اصفهان کهن است 
در استخوان بندی قدیمی شهر به عنوان یک فضای باز عمومی 

Depth  1
Distance  2
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مناطق  در  را  مداخله  از  نوعی  شهر،  قدیمی  استخوان بندی  به 
آورد  وجــود  به  شهر  شمال  تاریخی  هسته  در  خصوصًا  تاریخی، 
انزوای فضایی و تاریخی و تخریب ساختارهای سنتی  که موجب 
اصفهان  شهر  اصلی  استخوان بندی  دوران  این  در  شد.  شهر  در 
کالبدی  تغییر  شبکه ای  ساختار  به  هسته ای   _ خطی  ساختار  از 
مردم  اذهان  در  قدیمی  ساختار  رفته رفته  که  گونه ای  به  یافت، 
عناصر  مهمترین  )از  کهنه  میدان  دوره  این  در  گردید.  کم رنگ 
کالبدی_  اعتبار  و  ارزش  پیشین  سالیان  طی  که  شهر(  فضایی 
کلی از ساختار شهر  ساختاری خود را از دست داده بود، به طور 
79(. با توجه  گردید )حمیدی و دیگران، 1376:  اصفهان حذف 
احیای  ح  طــر اصفهان،  شهر  در  میدان  ایــن  اهمیت  و  ارزش  به 
که  می باشد  اصفهان  شهر  در  عمرانی  اقدامات  مهمترین  از  آن 

کنون در حال اجراست. هم ا
 

نقشه 2. راست: ساختار منطقه تاریخی شمال اصفهان در دوره پهلوی و 
کهنه چپ: ساختار منطقه تاریخی شمال اصفهان پس از احیای میدان 
کالن شهر در  5.بررسی تغییرات ارزش همپیوندی در ساختار 
چهار دوره )سلجوقی، صفوی، پهلوی و پس از احیای میدان 

کهنه(
که  مهمترین تحوالت ساختاری در منطقه شمال شهر  از آنجایی 
معاصر  دوره  و  پهلوی  صفوی،  سلجوقی،  دوره  چهار  در  اصفهان 
قدیم،  اصفهان  فضایی  ساختار  تحلیل  ــرای  ب اســت،  داده  روی 
ابتدا نقشه خطی مربوط به این چهار دوره تهیه شده است. این 
نقشه متشکل از خطوط محوری است. خط محوری طوالنی ترین 
شهر  و  کرده  حرکت  آن  در  مخاطب  که  است  بصری_حرکتی  کانال 
را درک می کند. بنابراین نقشه خطی شامل ساختاری از فضاهای 
که براساس خطوط محوری ایجاد شده است. در  باز شهری است 
این قسمت میزان ارزش همپیوندی در محدوده مورد مطالعه در 
گرفت. برای نمایش ارزش همپیوندی  کالن1  مورد بررسی قرار  سطح 
که به ترتیب  با این روش از طیف رنگی قرمز_ نارنجی_ زرد_ سبز و آبی 
می دهند،  نشان  را  همپیوندی  ارزش  میزان  کمترین  تا  بیشترین 
استفاده می گردد. با توجه به اختصاص هر رنگ در طیف رنگ ها 
کــه تمرکز  بــه هــر خــط مــحــوری )فــضــای شــهــری( مــحــدوده هــایــی 
خطوط آبی در آنها بیشتر باشد، نسبت به مناطق دیگر همپیوندی 
کالن، ایزوله و جدا  پایین تری دارند و به لحاظ فضایی در ساختار 
شاخص  یک  عنوان  به  همپیوندی  ارزش  پس  می باشند.  افتاده 

مهم در تعیین پتانسیل های فضایی مورد توجه قرار می گیرد.

Rn  1

اصفهان  شهر  آبــادانــی  و  رونــق  دانست.  صفوی  دوره  به  متعلق 
بلکه  آن  تخریب  یا  کهن  شهر  بازسازی  طریق  از  نه  دوره  این  در 
کهن  شهر  کنار  در  جدید  شهری  مجموعه های  ایجاد  مسیر  از 
 Karimi and Motamed, 2002:( به منصه ظهور در آمد  تعریف و 
کالبدی استخوان بندی شهر در این دوره در تکامل  14(. ساختار 
و تحول خود همانند الگوی سلجوقی، دارای یک هسته جدید و 
کل استخوان بندی شهر  یک محور جدید می شود. بدین ترتیب 
متشکل از دو هسته و دو محور اصلی می شود. بازار طویل شهر 
کهنه و مرکز شهر جدید ارتباط برقرار  نیز مانند پلی بین مرکز شهر 
کرده و با واقع شدن در میدان جاذبه، این دو قطب توانست زنده 

و فعال باقی بماند. 

صفوی  دوره  در  اصفهان  شهر  شمال  محدوده  و  ساختار  باال:   .1 نقشه 
راسته  طریق  از  جهان  نقش  میدان  و  کهنه  میدان  ساختاری  )ارتباط 
سلجوقی.  دوره  در  اصفهان  شهر  مــحــدوده  و  ساختار  پایین:  و  بـــازار( 

کیانی، 1365( )براساس نقشه ای از 

کرد و  کهنه شروع به پر شدن  در دوره قاجار، فضای خالی میدان 
کمان  این میدان و فضای مهم، رفته رفته به دلیل بی تفاوتی حا
وقت نسبت به مسائل شهری، اهمیت و جایگاه خود را به عنوان 
)قاسمی  داد  دســت  از  اصفهان  شهر  ساختار  در  عطفی  نقطه 
10(. در دوره پهلوی، در اصفهان، مدرنیسم و  سیچانی، 1384: 
گرفتن زمینه و تاریخ و بدون توجه  تحوالت حاصل از آن با نادیده 
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جدول 1: مقادیر ارزش های همپیوندی در سطح کالن در محدوده مورد مطالعه.1 

 

پس از احيا ميدانپهلويصفويسلجوقيارزش همپيوندي

X0.4280.4281.0690.969 (متوسط ارزش همپيوندي) 

Min0.2340.2650.3490.470 (حداقل ارزش همپيوندي) 

Max0.6560.6382.0761.736 (حداكثر ارزش همپيوندي) 

Std0.0720.0680.2540.198 (انحراف معيار) 

Rn (ارزش همپيوندي كالن) 

مورد  محدوده  در  کالن  ساختار  بررسی  منظور  به  بخش  این  در 
می شود؛  استفاده  همپیوندی  ارزش  معیار2  انحراف  از  مطالعه 
کندگی فضایی و  که میزان پرا که انحراف معیار شاخصی است  چرا
که هدف  انسجام و هماهنگی ساختار را نشان می دهد. از آنجایی 
این بخش بررسی انسجام و هماهنگی ساختار فضایی است، باید 
مورد  همپیوندی،  ارزش  کاهش  و  افزایش  نه  و  کندگی  پرا میزان 
کمتر  گیرد. بر این اساس هرچه میزان انحراف معیار  تحلیل قرار 
و  طراحی  بحث  دارد. در  باالتری  انسجام  فضایی  ساختار  باشد، 
خطوط  تمامی  همپیوندی  ارزش  افزایش  شهری،  برنامه ریزی 
ح نیست. بلکه هدف  )فضاهای شهری( به عنوان یک هدف مطر
که ارزش همپیوندی فضاهای شهری در ساختاری  در این است 
کاهش داشته  سلسله مراتبی و روندی منطقی تدریجًا افزایش و یا 
باشد و ساختار فضایی در شهر به انحراف معیار مطلوبی برسد. با 
کالن در هر چهار دوره تحلیل  توجه به موارد بیان شده، ساختار 

و مقایسه می گردد. 

دوره اول )سلجوقی( 
ارزش  نقشه  در  شــده  انــجــام  مــحــوری  تحلیل های  بــه  تــوجــه  بــا 
ساختاری  شاهد  سلجوقی،  دوره  اصفهان،در  کالن  همپیوندی 
است  روشن  نتایج  به  توجه  با  می باشیم.  هماهنگ   و  منسجم 
کهنه همپیوندترین فضای شهری است  این دوره میدان  که در 
آن  بر  عــالوه  دارد.  قــرار  شهر  مرکز  در  نیز  جغرافیایی  لحاظ  به  که 
شاخه های  و  کهنه  مــیــدان  بین  مناسبی  فضایی  همپیوندی 
وجود  شهر  دروازه هـــای  به  منتهی  معابر  و  آن  از  شــده  منشعب 
گذرهای  وسیله  به  کهنه  میدان  اطراف  مسکونی  محالت  دارد. 
فرعی تر به یکدیگر متصل شده اند. انسجام شهری حاصل شده 
تمام خطوط  ارزش همپیوندی  گرفتن  قرار  نتیجه  این دوره،  در 
کهنه( در  )معابر اصلی، معابر فرعی، بن بست، راسته بازار و میدان 

ساختاری سلسله مراتبی و روندی منطقی است.
مــتــوســط ارزش  آمــــده در جــــدول 1،  ــه دســـت  ب نــتــایــج  مــطــابــق 
همپیوندی 0/428 است و انحراف معیار میزان 0/072 را نشان 
که  گرافیکی نیز در نقشه 3 مشاهده می شود  می دهد. به لحاظ 
کهنه(  طیف رنگی به تدریج از هم پیوندترین عنصر شهر )میدان 
قرمز  از  رنگ  تدریجی  )تغییر  رنگ  تغییر  شهری  دیگر  فضاهای  تا 
نرم افزار  از  استفاده  با  جدول  در  شده  ارائه  های  داده  و  نتایج     1
Depthmap و بر اساس روش های آماری و ریاضی تعریف شده در تئوری 

چیدمان فضا به دست آمده است.  
Std  2

به آبی( می دهد. این تغییر تدریجی در ارزش همپیوندی، نشانگر 
همگنی و انسجام ساختار فضایی می باشد.

دوره دوم )صفوی( 
شهر  توسعه  و  بسط  اصلی  هــدف  صفوی  عصر  در  آنکه  علیرغم 
بر  هیچ گاه  صفوی  طراحان  و  برنامه ریزان  اســت،  بــوده  اصفهان 
این تصمیم نبودند تا شهری مجزا و بیرون از شهر قدیمی بسازند. 
بدین منظور ارتباط شهر قدیم و جدید از طریق راسته بازار حفظ 
گردید. با توجه به روش چیدمان فضا، متوسط ارزش همپیوندی 
معیار  انحراف  ولی  یکسان  صفوی  و  سلجوقی  دوره  دو  در  کالن 
به میزان 0/004کاهش  به دوره سلجوقی  در دوره صفوی نسبت 

کالن.  نمودار 2. تغییرات انحراف معیار در ارزش همپیوندی 

کالن در دوره سلجوقی. نقشه 3: نقشه ارزش همپیوندی 
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دوره سوم )پهلوی( 
کالبد  و  شکل  در  مدرنیسم  تأثیرات  اوج  بــا  مــصــادف  دوره  ایــن 
کثر شهرهای ایران در این دوره  که در ا شهرهای ایرانی بود؛ اتفاقی 
که  خ داد و این روند تا به امروز نیز ادامه داشته است، این است  ر
که دارای ارزش  یک منطقه شهری، در جایی مثل شهر اصفهان 
تاریخی نیز می باشد به لحاظ فضایی _کارکردی منزوی می گردد؛ 
که هم پیوندترین خطوط شهر از اطراف این  این در حالی است 
منطقه تاریخی عبور می کند. نتایج حاصل از روش چیدمان فضا 
که  در منطقه تاریخی شمال شهر در دوره پهلوی نشانگر آن است 
شبکه جدیدی از خیابان کشی ها، انسجام ساختاری این منطقه 
کاهش داده و بدون توجه به سلسله مراتب افزایش همپیوندی  را 
بسیار  همپیوندی  دارای  جدید  خیابان های  معابر،  شبکه  در 
باالتری نسبت به بقیه شبکه می باشند. ساختار قدیمی متعلق 
کهنه،  میدان  و  اســت  شــده  ناپدید  سلجوقی  و  صفوی  دوره  به 
میدان نقش جهان و ارتباط شهری آنها اهمیت خود را از دست 
جماله،  جوباره،  چون  گذشته  قدیمی  و  اصلی  گذرهای  و  داده 
کاهش ارزش همپیوندی مواجه شده اند  بازار قدیم و در دشت با 
که در بخش بعد به تفصیل به آن اشاره می شود. عالوه بر این به 
که هسته فعال و همپیوند شهر از مرکز قدیمی به لبه  نظر می رسد 

خیابان های جدید منتقل شده است.

کالن در منطقه شمال شهر در دوره  ارزش همپیوندی  نقشه 5. نقشه 
پهلوی. 

ارزش  متوسط  مــی شــود،  مشاهده   1 جــدول  در  کــه  همانگونه   
همپیوندی از دوره صفوی تا دوره پهلوی، رشد چشم گیری دارد، 
نکرده؛  شهری  ساختار  بیشتر  انسجام  به  کمکی  مــورد  این  ولی 
 0/254 به   0/068 از  چشم گیری  شکل  به  معیار  انحراف  که  چرا
این  در  معیار  انحراف  افزایش  به  توجه  با  اســت.  داشته  افزایش 
دوره نسبت به دوره صفوی، ساختار ناهماهنگ تر شده و انسجام 
همپیوندی  ارزش  متوسط  افزایش  است.  داده  دست  از  را  خود 
در دوره پهلوی به دلیل بریده شدن بافت و هسته قدیمی شهر 
که دو  آنجایی  از  به وسیله خیابان های صلیبی شکل می باشد. 
با  و  طوالنی  مستقیم،  خیابان  دو  هاتف،  و  عبدالرزاق  خیابان 

که توسعه ساختار اصفهان  داشته است و این بدان معنی است 
آسیبی  سلجوقی  اصفهان  ساختار  به  تنها  نه  صفوی  دوره  در 
گشته  کالن نیز  نرسانده، بلکه باعث انسجام بیشتر شهر در سطح 
با  مناسبی  همپیوندی  در  جنوب غربی  بخش  در  شهر  توسعه  و 
که در نقشه خطی مشاهده  گرفته است. همان گونه  کل شهر قرار 
می گردد، ارزش همپیوندی در فضاهای شهری به تدریج و طی 
جهش  و  می کند  تغییر  آبــی(  به  قرمز  )از  مراتبی  سلسله  رونــدی 
ارزش  نقشه  در  شده  انجام  محوری  تحلیل های  ندارد.  گهانی  نا
برای  را  کالن اصفهان دوره صفوی، دالیل محکمی  همپیوندی 
به  ادامــه  در  که  می دهد  نشان  شهری  ساختار  انسجام  افزایش 

آن ها اشاره می شود. 

کالن در منطقه شمال شهر در دوره  نقشه 4. نقشه ارزش همپیوندی 
صفوی. 

با وجود توسعه های جدید در جنوب، شهر قدیمی ساختار خود 
عنصر  همپیوندترین  و  مهمترین  عنوان  به  بــازار  و  کرده  حفظ  را 
ساختار  در  خوبی  به  و  مانده  باقی  جدید  و  قدیم  میدان  بین 
نقشه خطی  که در  شهر اصفهان عجین شده است. همان گونه 
شهری  فضاهای  همپیوندترین  از  بازار  محور  می شود،  مشاهده 
بوده و با رنگ قرمز در تصویر دیده می شود. عالوه بر این میدان 
شهری  ساختار  در  عطفی  نقطه  عنوان  به  را  خود  اهمیت  کهنه 
شمال اصفهان حفظ و میدان جدید اهمیت قابل مالحظه ای در 
بخش جنوبی ستون فقرات شهر به دست آورده است و به عنوان 
دومین نقطه عطف در جنوب شهر عمل می کند. میدان جدید 
کل ساختار را تحت الشعاع قرار  در پالن شهر خودنمایی نکرده و 
چهارباغ  خیابان  اینکه  وجــود  با  اســت،  ذکــر  قابل  اســت.  ــداده  ن
مهمترین شاهراه حیاتی عصر صفوی است ولی به لحاظ متوسط 
مهم  محورهای  بــا  چندانی  اخــتــالف  ــالن،  ک همپیوندی  ارزش 
آنها  اهمیت  و  ارزش  از  و  نــدارد  جوباره  چون  سلجوقی  اصفهان 
بزرگتر  وجود  با  توسعه،  از  مرحله  این  در  بنابراین  است.  نکاسته 
شدن شهر، نه تنها ساختار قدیمی، ایزوله و به فراموشی سپرده 
مجموع  در  فضایی،  سازمان  هماهنگی  و  انسجام  بلکه  نشده، 

افزایش یافته است.
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پنچم شــمــاره   

ساختاری باالتری دست یافت. در محدوده مورد مطالعه، احیای 
ساختاری  انسجام  به  که  است  ارزشمند  هدف  یک  کهنه  میدان 
که به  کرد. عالوه بر این اقدام_  کمک  محدوده اصفهان قدیم نیز 
میدان  محدوه  در  همپیوندی  ارزش  کثر  حدا کاهش  باعث  نوعی 
راسته ها  از  بعضی  در  همپیوندی  ارزش  افــزایــش  بــا  شــد_  کهنه 
باالتر  را  ساختاری  انسجام  میتوان  نیز  بافت  داخــل  گذرهای  و 
امــروزی اش  ساختار  با  را  قدیم  اصفهان  فضایی  سازمان  و  بــرده 
عجین تر نمود. البته هدف اصلی در اتخاذ سیاست های صحیح 
نه  کهنه،  میدان  اطــراف  هویت مند  و  تاریخی  بافت  خصوص  در 
کاهش آن است. بلکه هدف  افزایش میزان ارزش همپیوندی و نه 
در رسیدن به انحراف معیاری مطلوب است، تا تعادل فضایی از 

گردد.  دست رفته جبران 

گذرهای اصلی )ستون  6.بررسی تغییرات ارزش همپیوندی در 
کهنه  فقرات( بافت اطراف میدان 

منظور  به  کالن،  سطح  در  قدیم  اصفهان  ساختار  بررسی  از  پس 
تکاملی  سیر  در  تاریخی  مهم  محورهای  اهمیت  و  ارزش  بررسی 
استخوان بندی در شهر اصفهان، تغییرات ارزش همپیوندی این 

محورها در چهار دوره تاریخی تحلیل می شود.
با توجه به نظریه چیدمان فضا، ساختار و ترکیب بندي فضایي بر 
توسعه فعالیت هاي شهري و حرکت تأثیرگذار است. به بیان دیگر 
کالن یك شهر داراي یکپارچگي و پیوند  هرچه یك محور در ساختار 
و  فعالیت  کم  ترا مــي رود  انتظار  باشد،  کالن  ساختار  با  عمیق تر 
حرکت در این محور باالتر باشد. بر اساس این اصل، انتظار مي رود 
گذرهاي اصلي محالت قدیمي شهر )که داراي نظام عملکردي و 
حرکتي ویژهاي در سطح محالت و شهر بوده اند(، جایگاه ویژه اي 
بنابراین  باشند.  داشته  خود  زمــان  شهر  ساختاري  نظام  در  نیز 
اصلی  راســتــه هــای  همپیوندی  ارزش  تغییرات  بخش  ــن  ای در 
کهنه به منظور تحلیل ساختاري محورهاي  بافت اطرف میدان 
ارزش  گرفته است. بدین منظور متوسط  اصلي مورد بررسي قرار 
کل  همپیوندی   ارزش  متوسط  به  نسبت  محور  هر  همپیوندی 
اســاس  بــرایــن  ــت.  اس شــده  مقایسه  تاریخی،  دوره  هــر  در  شهر، 
همپیوندي  ارزش  متوسط  از  محور  یك  همپیوندي  ارزش  هرچه 
کل باالتر باشد، نشان دهنده اهمیت ساختاري آن محور نسبت 
هرچه  برعکس  و  اســت  شهر  کل  ساختاري  اهمیت  متوسط  به 
ارزش همپیوندي یك محور به متوسط شهر نزدیك تر و یا پایین تر 
باشد، نشان دهنده عدم وجود تمایز و یا حتي پایین بودن ارزش 

کل است.  ساختاري آن محور نسبت به 
ــاره،  ــررســي در ایـــن بــخــش، مــحــورهــاي جــوب ــورد ب مــحــورهــاي مـ
دردشت، جماله، بازار قدیم و هارونیه مي باشد. با توجه به این که 
محورهای انتخابی از مهمترین و تاریخی ترین محورهای مهم در 
کارکردی_  ساختار اصفهان قدیم بوده اند، حفظ ارزش و اهمیت 
ارتباطی آنها در ساختار فضایی شهر امروزی از مهمترین اهداف 

طراحی شهری و برنامه ریزی در این بافت به شمار می رود.

 

اتصاالت زیاد می باشند، ارزش همپیوندی این خطوط و به تبع 
افزایش  این  است.  یافته  افزایش  همپیوندی  ارزش  کثر  حدا آن 
نمی شود.  ارزیابی  مثبت  همپیوندی،  ارزش  کثر  حدا در  مقدار 
که  که دسترسی ها و محورهای اصلی موجود در بافت قدیمی  چرا
پیش تر از جمله در دسترس ترین فضاهای بافت بودند، اینک به 
طبقات متوسط و پایین تر نزول یافته اند و نقش عمده خود را از 

دست داده اند.  
بنابراین افزایش ارتباطات و میزان اتصال در خیابان های اصلی 
و تنها در لبه ها تأمین شده است و با وجود عبور خیابان های با 
کهنه،  همپیوندی باال از لبه های بافت و محالت اطراف میدان 
کند و  کل شهر همپیوندی مناسبی برقرار  این بافت نتوانسته با 
چند  به  و  کرده  پاره  را  بافت  شده  احــداث  خیابان های  واقع  در 
روند  یک  طی  چنانچه  اســت.  کــرده  تبدیل  ناهمپیوند  قسمت 
بدون  فرعی تر  معابر  به  اصلی  معابر  از  همپیوندی  ارزش  منطقی 
ارزشمند  کهنه و بافت  کاهش می یافت، میدان  گهانی  نا جهش 
پیرامون آن به یکباره این چنین اهمیت و ارزش خود را از دست 
گرافیکی نیز به خوبی در نقشه 5  نمی داد.  این نتیجه به لحاظ 

مشاهده می شود.

کهنه (  دوره چهارم ) پس از احیای میدان 
مورد  مــحــدوده  در   1 جــدول  آمــده و  به دســت  نتایج  به  توجه  با 
مطالعه در این دوره، انحراف معیار نسبت به دوره قبل )پهلوی( 
پهلوی  زمان  به  نسبت  و  است  داشته  کاهش   0/056 میزان  به 
کاهش  علت  می باشیم.  منسجم تری  ساختار  شاهد  مجموع  در 
کثر  مــیــزان حدا کــاهــش  مــیــدان،  احــیــای  از  پــس  معیار  انــحــراف 
ارزش همپیوندی در نتیجه شکسته شدن خطوط مستقیم و با 
که منجر به  همپیوندی بسیار باالی خیابان های جدید می باشد 

افزایش انسجام ساختاری در محدوده شده است.

از  پس  شهر  شمال  منطقه  در  کالن  همپیوندی  ارزش  نقشه   .6 نقشه 
کهنه. احیای میدان 

کثر ارزش همپیوندی  کاهش حدا که نه فقط با  شایان ذکر است 
انسجام  به  می توان  نیز  همپیوندی  ارزش  حداقل  افزایش  با  که 

ی 
ضای

ار ف
خت

سا
 بر 

صر
معا

ی 
هر

ه ش
سع

 تو
ی

ها
ح 

طر
یر 

 تأث
سی

برر
ان

فه
اص

هر 
ل ش

ما
ی ش

یخ
تار

ته 
هس



10
1391 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

پنجم شــمــاره   

گذرهای تاریخی از بین رفته  ارزش ساختاری و تمایز فضایی این 
کهنه در دوره بعد تأثیر مثبتی بر محورهای  است. احیای میدان 
تأثیر بسیار  این  اما  بازار و دردشت داشته است.  تاریخی جماله، 
گونه ای که در رفع مشکل ساختاری این گذرها  ناچیز می باشد، به 
چندان مؤثر واقع نشده است. چنانچه مشاهده می شود، محور 
نسبت  پایین تری  اهمیت  و  ارزش  همچنان  جویباره  و  جماله 
به عنوان یک شریان مهم  نیز  بازار  کل دارند و محور  به متوسط 
یافته  بهبود  پیشین  دوره  به  نسبت   0/01 میزان  به  تنها  شهری 
ساختار  گرفتن  نادیده  با  شهری  مهم  اقدام  این  بنابراین  است. 
بافت اطراف میدان، نتوانسته به حل مشکالت ساختاری فضایی 

کمک مؤثری بکند. گذرهای تاریخی در بافت 

7.بحث و تحلیل 
به  نتایج  و  گرفته  صــورت  تحلیل های  به  توجه  با  بخش  این  در 
کالن در چهار دوره مهم  دست آمده از بررسی مقایسه ای ساختار 
تاریخی،  محورهای  در  همپیوندی  ارزش  تغییرات  همچنین  و 
ح شده در بخش مقدمه پاسخ داد. در  می توان به سؤاالت مطر
پاسخ به سؤال اول در مورد تأثیر خیابان کشی های جدید و حذف 
که  گفت  بر ساختار قدیمی شمال اصفهان می توان  عناصر مهم 
کهنه در پی احداث خیابان های صلیبی در دوره  حذف میدان 
را  فضایی  تعادل  رفتن  بین  از  و  فضایی  انسجام  کاهش  پهلوی، 
مراتبی  سلسله  و  منطقی  روند  و  تعادل  خوردن  هم  بر  نتیجه  در 
در مقادیر همپیوندی و جابجایی نقش ها و عملکردها، به دنبال 
گردید، بافت های ارزشمند پیرامون  که اشاره  داشت. همانگونه 
به  نسنجیده،  اقداماتی  با  و  فضایی  عنصر  این  نبود  در  میدان، 
گردید  تقسیم  جدید  ساختار  با  ناهمپیوند  و  ناهمگن  پاره  چند 
به  تا  زمان  آن  از  ارزشمند  بافت  این  انــزوای فضایی،  دنبال  به  و 
کالبدی،  مشکالت  جمله  از  عدیده ای  مشکالت  گریبانگیر  امروز 
وجود  عدم  واسطه  به  طرفی  از  است.  شده  فرهنگی  و  اجتماعی 
روندی سلسله مراتبی در تغییر ارزش همپیوندی از خیابان های 
در  ساختاری،  انسجام  عــدم  و  بافت  در  فرعی تر  معابر  تا  اصلی 
معابری  و  بافت ها  جــدیــد،  خیابان های  از  چندانی  نــه  فاصله 
ارتباط  جدید  ساختار  با  نتوانستند  که  آمده اند  وجود  به  منزوی 
آن  دنــبــال  بــه  و  کهنه  مــیــدان  حــذف  ســازنــد.  بــرقــرار  را  متقابلی 
احداث خیابان های جدید در بافت قدیم شهر، در دوره پهلوی، 
عهده  به  با  و  کاست  بافت  قدیم  محورهای  و  مسیرها  اهمیت  از 
گرفتن نقش همپیوندی ، اهمیت عملکردی آن ها را از بین برده و 

به لحاظ نقش و عملکرد، آنها را در حاشیه قرار دادند.
کهنه در رفع مشکالت فضایی_  ح احیای میدان  در مورد تأثیر طر
با  اصفهان  شمال  تاریخی  منطقه  در  آمــده  وجــود  به  ساختاری 
که پس از احیای این  گفت  توجه به نتایج به دست آمده می توان 
عنصر شهری، انحراف معیار به عنوان شاخصی در تعیین انسجام 
فضایی بهبود می یابد و ساختار فضایی محدوده به همپیوندی 
ح  طر گرچه  می رسد.  )پهلوی(  پیشین  دوره  به  نسبت  باالتری 
توانسته  شهری  مهم  اقــدام  یک  عنوان  به  کهنه  میدان  احیای 
ولی  دهد،  افزایش  کالن  مقیاسی  در  را  فضایی  کالبدی  انسجام 

کهنه. نقشه 7. موقعیت محورهای تاریخی پس از احیای میدان 

جدول 2 : تغییرات ارزش همپیوندی در محورهای تاریخی محدوده میدان 
کهنه. 

ارزش  )متوسط   TRn و  مــحــور(  هــر  همپیوندی  ارزش  )متوسط    Rn«
همپیوندی کل(«

ارزش  متوسط   ،2 جـــدول  در  ــده  ش حــاصــل  نتایج  بــه  تــوجــه  بــا 
ارزش  متوسط  از  فــوق  تاریخی  راسته های  تمامی  همپیوندی 
که  کل در دو دوره سلجوقی و صفوی باالتر می باشد  همپیوندی 
نشان دهنده اهمیت فضایی این محورها در ساختار شهر در آن 
ارزش دو محور هارونیه و  و  این اهمیت  بر  دو دوره است. عالوه 
بازار در دوره صفوی در روند توسعه شهر به سمت جنوب غربی، 
مثبت  امر  این  اســت.  شده  نیز  بیشتر  سلجوقی  دوره  به  نسبت 
ارزش در ساختار همچون  با  این دو محور  که  تلقی می شود چرا
پل ارتباطی مابین هسته قدیم و جدید شهر در دوره صفوی عمل 
ارتباطی منجر به توسعه  کرده و به دنبال افزایش نقش فضایی_ 
فعالیت نیز شده اند. در دوره پهلوی با تحمیل ساختار شبکه ای 
کالبدی فضایی محورهای دردشت، بازار و جماله  اهمیت و ارزش 
به درجات پایینی تنزل می یابد. این نتیجه به خوبی در جدول 
که اختالف متوسط همپیوندی هر  2 نشان داده شده است؛ چرا
یافته  و  کاهش  به دو دوره پیشین  کل نسبت  با متوسط  محور 
به  این اختالف  و دردشــت حتی  مــواردی چون محور جماله  در 
مقداری منفی تنزل یافته است. در نتیجه با نزدیک شدن ارزش 
همپیوندی محورهای تاریخی به متوسط شهر و یا پایین تر از آن، 
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پس از احیا میدانپهلویصفویسلجوقیتغییرات ارزش همپیوندی محورهای مهم
 Rn0.550.540.970.89

T Rn0.430.431.070.97
Rn-T Rn0.120.12-0.10-0.08

Rn0.570.581.151.06
T Rn0.430.431.070.97

Rn-T Rn0.140.160.080.09
Rn0.450.441.080.95

T Rn0.430.431.070.97
Rn-T Rn0.020.010.01-0.01

Rn0.530.511.051.00
T Rn0.430.431.070.97

Rn-T Rn0.100.09-0.020.04
Rn0.540.561.201.10

T Rn0.430.431.070.97
Rn-T Rn0.110.130.130.13

 جماله 

 بازار

جویباره 

 دردشت 

 هارونیه 
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تأثیرات حاصل از تغییرات شتابزده در دوره پهلوی تا حدی زیاد 
از  قدیمی  استخوان بندی  تدریجی  شدن  ک  پا به  منجر  که  بود، 
با  به دلیل عدم سنخیت  تاریخی شهر  بافت  و  اذهــان مردم شد 
کرده و در  برقرار  با آن  نتوانست پیوند منسجمی  ساختار جدید، 

دل ساختار شبکه ای جدید مدفون شد.
دوره  در  شــد،  روشــن  تحقیق  ایــن  از  حاصل  نتایج  بــه  توجه  بــا   
سلجوقی و صفوی، ارتباط ساختاری_ فضایی قوی مابین میدان 
کهنه و محورهای تاریخی اطرافش وجود داشته است. در وضعیت 
کهنه و عدم  ح احیای میدان  امروزی به دلیل پوسته ای بودن طر
کالبدی در بافت پیرامون، این ارتباط، بیش از آنکه  توجه به زمینه 
تأمین  با خیابان های جدید  گردد،  برقرار  اطراف  تاریخی  با معابر 
عناصر  و  فضاها  مهمترین  مجموع  از  دیگر  بیانی  به  است.  شده 
کهنه  خطی متعلق به استخوان بندی دوره سلجوقی تنها میدان 
و  تاریخی  محورهای  و  شود  همپیوند  امروزی  ساختار  با  توانسته 
ارزش  واجــد  مجموعه های  بردارنده  در  که  میدان  اطــراف  بافت 
کهنه دارند،  معماری و تاریخی هستند و پیشینه ای چون میدان 

گریبانگیر انزوای ساختاری فضایی می باشند. همچنان 
گرفت یکی  گرفته می توان نتیجه   با توجه به تحلیل های صورت 
مجاور  بافت  فضایی  ساختار  احیای  و  پیوند  عوامل  مهمترین  از 
میدان، اتصال بافت از طریق ایجاد حلقه های حرکتی با محوریت 
ح احیای میدان  پیاده است. ایجاد این حلقه های حرکتی در طر
از  ولــی  اســت  نشده  بینی  پیش  کــالن  رویــکــردی  فقدان  در  کهنه 
گردشگر در این بافت ارزشمند  طریق این مسیر، عالوه بر حضور 
و  سلجوقی  اصفهان  تاریخی  هسته  اتصال  و  ارتباط  تاریخی،  و 

در  توجهی  قابل  نقش  نتوانسته  کوچکتر  مقیاسی  در  اقدام  این 
حل مشکالت ساختاری بافت اطراف خود و خصوصًا محورهای 
متوسط  مابین  اختالف  افزایش  که  چــرا  باشد،  داشته  تاریخی 
در  کل  همپیوندی  ارزش  متوسط  و  محور  هر  همپیوندی  ارزش 
جوباره(،  محور  استثنای  )به  پهلوی  دوره  به  نسبت  دوره  این 
همچنان  نیز  جماله  محور  مانند  مــواردی  در  و  بــوده  کم   بسیار 
شاهد پایین تر بودن متوسط ارزش همپیوندی محور نسبت به 
ساختار  عناصر  مجموع  از  بنابراین  می باشیم.  کل  همپیوندی 
کهنه  ح احیا، تنها میدان  تاریخی شمال شهر اصفهان، پس از طر
که عنوان یک  ارزش و اهمیتی دوباره یافته، این در حالی است 
مفصل شهری  بیش از آنکه با محورها و ساختار قدیمی عجین و 
همپیوند شود، با ساختار شبکه ای موجود همپیوند شده است 
گریبانگیر مشکالت ساختاری و  و بافت پیرامون میدان همچنان 

انزوای فضایی می باشد.

8.نتیجه گیری
که  گرفت  نتیجه  می توان  گرفته  صــورت  تحلیل های  اســاس  بر 
ساختاری  منطقی  اساس  بر  قدیم  اصفهان  در  شهری  فضاهای 
ساختار  فضا،  چیدمان  نحوه  در  تغییر  هرگونه  و  گرفته اند  شکل 
سنتی  بافت های  در  دخالت  مــی ســازد.  دگرگون  را  آنها  فضایی 
بافت ها  این  مراتبی  سلسله  ساختار  اصفهان،  چون  شهرهایی 
از بین می برد.  را بدون توجه به منطق شکل گیری این بافت ها 
منطقه  فضایی  ساختار  بر  اخیر  دوره  در  کالبدی  سریع  تغییرات 
اصفهان  در  اســت.  داشته  منفی  تأثیرات  اصفهان  شهر  تاریخی 

.نقشه 8. راست: موقعیت محور جوباره - وسط: موقعیت محور دردشت  -  چپ: موقعیت محور جماله

.نقشه 9. راست: موقعیت محور هارونیه  -  چپ: موقعیت محور بازار
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عاملی  محور،  ایــن  خــود  هم  و  می شود  قوی تر  صفوی  اصفهان 
کیفیات زندگی  برای توسعه خودجوش فعالیتی و متعاقبًا ارتقای 
که چه عواملی در انتخاب  در بافت می شود. پاسخ به این سؤال 
مشکالت  بتواند  تا  باشد  مؤثر  می تواند  حرکتی  حلقه های  ایــن 
را  ساختاری، فضایی و به دنبال آن مسائل فرهنگی و اجتماعی 
در این بافت مرتفع سازد، می تواند موضوع پژوهش های آتی قرار 
گیرد. عالوه بر این با افزایش ارزش همپیوندی در معابر پیرامون 
الیه های  کنار  در  و  فضایی  ارزش هـــای  تحلیل  طریق  از  میدان 
کاربری، سطح اشغال  ابنیه،  ابنیه، قدمت  کیفیت  دیگری چون 
ساختمان، تعداد طبقات، مالکیت و می توان با حداقل مداخله 
ح ها  کمترین هزینه، اجرایی ترین و تحقق پذیر ترین طر کالبدی و 
با  کهنه  میدان  پیرامون  بافت  همپیوندی   افزایش  منظور  به  را 

کرد. کالن پیشنهاد  ساختار 
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