داستان دو شهر:خالصه
اين مقاله تحرکات شبکه ای( )Grid dynamicsشهر مشهور اصفهان را در گذشته و حال مورد بررسی قرار می دهد .اين مطالعه برای تجزيه و تحليل شهر
در طی تاريخ طوالنی سير تکامل ش از ترکيب فضايی استفاده می کند اما تمرکز عمده آن بر روی مقايسه تفاوتهای ميان برنامه ريزی شهری و گسترش شهر در
گذشته و حال است .استفاده از روش ترکيب فضايی ( )Space Syntax Mythologyمخصوصا در درک مکانيزم تغيير شکل در اصفهان مفيد است ،زيرا که
قسمت عمده ای از آن طبيعتی فضايی دارد .اين مقاله تغيير شکلهای قديمی شهر را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و توضيح می دهد که چگونه توسعه تاريخی
شهر ،بخصوص پهناور شدن آن در  300سال گذشته ،به همان اندازه ساختار اجتماعی اش در هماهنگی با فضای شهر بوده است .سپس با جزئيات ثابت خواهد کرد
که چگونه در ادامه تفکرات گذشته ،راه حل های شهرسازی قرن 20امی رعايت نشده اند .فعاليتهای نخستين راه سازی در ابتدای قرن پيشين ،بعالوه طرح های
جامع بسيطي که در طول دهه های  50و  60برای شهر کشيده شدند ،ارزيابی شده و جهات مثبت و منفی شان مورد بررسی قرار گرفته اند .اين مطالعه تا بررسی
بحث های روز در اين شهر ،شامل پيشنهادات بحث انگيز احداث دو خيابان جديد به موازات خيابان مرکزی شهر ،پيش خواهد رفت .نتايج اين مطالعه معلوماتی
کلی از شهر اصفهان فراهم می کنند که برای هرگونه فرآيند تصميم گيری در برنامه ريزی و طراحی شهری در حال و آينده حائز اهميت بسيار خواهد بود .اما مهمتر
اينکه اين نتايج منبع مفيدی جهت برنامه ريزی شهری معاصر در شهرهای تاريخی دارای خصوصيات مشابه با شهر اصفهان ،در سراسر دنيا ارائه می دهد.

شهری شهر اصفهان در گذشته و حال
برنامه ريزی
ِ
دکتر کیوان کریمی /دانشگاه  uclانگلستان
ترجمه  :سمیرا حیدری /کارشناس ارشد مرمت
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.1معرفی
شهر اصفهان،یکی از عالی ترين شهرهای ايران است .در طول  100سال از سيرتکاملی اش ،اين شهر به صورت يکی از شهرهای با ارزش دنيا درآمده است.
ريشه های شهر ،دست کم به  2000سال پيش باز می گردد .اما با انتخاب آن به عنوان پايتخت در قرون  11و  12و بار ديگر در قرون  16و  17به مهمترين شه ِر
کشور تبديل شد .بخصوص در دوره اخير ،شهر فوق العاده گسترش يافت و ساختار قديمی استثنائی اش با پيشرفت های شهری جدي ِد کالن تکميل شده بود .اين
پيشرفتها که با بناهای قديمی تر هماهنگی داشتند ،اصفهان را به يک شهر ايرانی منحصربفرد تبديل کردند.
شهر اصفهان از بيش از  2000سال پيش تاکنون سير تکاملی خود را بطور مداوم ادامه داده است .در طول اين تاريخ طوالنی ،دو تغيير شکل عمده قابل تشخيص
است .اولين تغيير در حدود  400سال پيش ،زمانی که دوباره به عنوان پايتخت تعيين شده بود ،آغاز شد (گاب  .)1978در طول اين دوره ،شهر به شهری بسيار
شهير متشکل از شکوه ساختمان های باعظمت به همراه فضاها و زيرسازی شهری مفيد عظيمی ،تبديل شد .در آن سالها ،اين نوع خاصيت و اندازه وسعت ،حيرت
هر بازديد کننده ای را برانگيخت و لقب نصف جهان را برای شهر به ارمغان آورد.
بطور کلی تفاوت در اندازه و خصلت ،دومين تغيير شکل عمده شهر در دوره های معاصرتر ،هنگامی که شهر بصورتی مدرن و شهری صنعتی درآمد اتفاق افتاد .آغاز
اين تغيير در حدود  80سال پيش بود .زمانی که اصفهان همانند بقيه شهرهای ايران ،مشمول يک برنامه اساسی راه سازی و دستخوش تغييرات فيزيکی شده بود.
به دنبال اين ابتکارات بنيادی ،سه طرح جامع ،شهر اصفهان را بطور کلی دچار تغييراتی کرده است .امروزه اصفهان شهر بزرگ و مدرنی است که ميراث عظيمی
را از گذشته به ارث برده ،اما با مشکالت ناشی از تصادم گذشته و حال اش روبرو شده است .اگرچه تشابهاتی در هر دو زمينه توسعه شهری مورد اشاره مشاهده
می شود اما تفاوتهای اساسی دارند .درحاليکه توسعه قرن  17ام بطور عمده در تداوم ساختار سنتی شهر اتفاق افتاد ،تغييرات قرن  20کامال با گذشته مغايرت
داشته است .بنظر می رسد که در پس همه تغييرات شهر ،توجه عمده معطوف به مناسب بودن شبکه اصلی خيابان های جديد برای ترافيک گردونه ای بوده است.
اصفهان به عنوان يكي از موفقترين الگوهاي شهري است ،اما يک شيوه برنامه ريزی شهری نفوذپذيرتر برای تغيير شکل شهر می تواند برای شهر اصفهان نتايج
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مفيدتری دربر داشته باشد.
اين شهر هنوز با پيشنهادات برنامه ريزی اصلی ای مواجه است که بيشتر
بر مبنای خواستهای اوليای امور و طراحان شهری ملی و محلی است
تا نيازهای حقيقی شهر .بنای تاريخی شهر هر روز بيشتر و بيشتر مورد
تاخت و تاز ساخت راه های جديدی که وسايل خرابی ساختار قديمی
مناطق مسکونی و تجاری را فراهم می آورند ،قرار می گيرد .حتی در
مناطق کم مسئله تر هم پروژه های جديد راه سازی درصدد برآوردن
نيازهای غيرضروری هستند .برای مثال ،طرحی برای احداث دو خيابان
جديد در قسمت چهارباغ باال به سمت جنوب رودخانه هنوز مورد بحث
است و علیرغم اعتراضات مردم و مسئولين محلی ،پافشاری مسئوالن
برنامه ريزی و برنامه ريزان شهری ،پروژه را مطرح نگه داشته است.
نياز به ارزيابی اين نوع توسعه ها به اندازه تحقيق درباره تحرک کلی
شهر اصفهان ،الزم بنظر می رسد .اين مقاله تالش می کند به سه
مبحث اصلی بپردازد :اول ،ويژگی های توسعه قرن  17ام اصفهان .دوم،
تاثيرات تصميمات برنامه ريزی مدرن و طرح های اصلی جام ِع شهر
و سوم ،موضوع رو ِز ساخت دو راه جديد در جنوب اصفهان .اين مقاله
برای تجزيه و تحليل تحرکات شبکه شهری در اين سه مبحث از روش
ترکيب فضايی استفاده می کند اما اين مطالعه تعمدا از يک روش پيچيده
برای نزديک شدن به مشکالتش اجتناب می کند تا استفاده از تجزيه
و تحليل فضايی ساده ،دليل کافی برای مباحثات فراهم آورد .تجزيه و
تحليل محوری و مقياس های انتگرال گيری (يکپارچگی) فضايی (شعاع
کروی يا عمدتا شعاع  )nابزار عمده تحقيقات هستند
.2ساختن شهر :اصفهان پيش از قرن  17ام
شهر اصفهان اهميت خود را بواسطه محل منحصر بفردش واقع در مرکز
ايران ،دوباره بازيافت .قرار گرفتن بر سر راه يکی از شاخه های مهم جاده
ابريشم ،اين محل را به يکی از قابل دسترس ترين اماکن در جلگه ايران
تبديل می کند .دومين مزيت شهر وجود زاينده رود بود .برای کشوری
که بيشتر شهرهايش از کمبود ذخاير آبی رنج می برند و مجبورند برای
تهيه آب از ده ها مايل دورتر چاه های بهم پيوسته زنجيره ای (قنات)
حفر کنند ،شهری با ذخيره آبی ثابت ،يک استثناست .به همين دليل
است که اين شهر هميشه برای مردم و حکمرانان جذاب بوده است.
برطبق منابع تاريخی از جمله خاطرات مسافران ،اين شهر در آغاز سه
محل نزديک به هم بوده است :جی باستانی ،يهوديه(اقامتگاه يهوديان)
و اصپهان يا اصفهان (گاب  .)1978سالها پيش اين سه اقامتگاه در هم
ادغام شده و شهری را ايجاد کرده اند که تماييت ارضی آن دست کم
از  1400سال پيش به رسميت شناخته شده است .اين شهر از زمانی
که به عنوان پايتخت امپراطوری سلجوقيان انتخاب شد ،اهميت يافت.
سلجوقيان که در طی قرون  12و  13عمال بر قسمت پهناوری از آسيا
فرمان می راندند ،اين شهر را به مهمترين شه ِر کشور تبديل کردند.
قسمت شمالی شهر که از ساختمانهای عالی و آثار تاريخی انباشته است،
حاصل اين دوره می باشد.
ساختار شهر در اين دوره (شکل  )1بر اساس ميدان اصلي بزرگی به نام
ميدان کهنه بود .اين ميدان به شکلی اساسی در جائی واقع شده بود
که خيابان های اصلی شهر در مرکز شهر به هم می پيوستند (براون
1976ب) .راه هايي که از خارج به داخل شهر کشيده شده اند ،به صورت
شاخه های اصلی که به بازار بزرگ ختم می شوند تغيير شکل می يابند
و اين الگويی است که تا به امروز هم مشخصات عمده اش را حفظ کرده
است .با اين وجود اين وضعيت کمی متفاوت از ديگر شهرهای تاريخی
ايران است .در شهرهای ديگر هيچ ميدان اصلی ای در مرکز تشکيالت
فضايي ( )spatialوجود ندارد و خود بازار اين نقش مهم را ايفا می کند.
با اين همه بازار اصفهان به عنوان يکی از بهترين نمونه های بازار شرقی
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عکس شکل :1نقشه اصفهان در دوره صفوی (قرن 16ام) .قسمت قديمی تر شهر که سابقا حدود پايتخت
قديمی تر بود با خطوط نقطه چين نشان داده شده است.

عکس شکل  :2تحليل محوری اصفهان قديمی پيش از دوره صفوی ،اندازه های انتگرالگيری فضايی را
نشان می دهد (انتگرال گيری کروی) .خطوط تيره تر بر روی نقشه ،بيشترين و خطوط روشنتر ،کمترين
ميزان يکپارچگی  )integration(.را دارا هستند

از لحاظ خصيصه ،اندازه و معماری شناخته می شود.
تجزيه و تحليل محوری شهر در اين دوره دقيقا الگوی در باال آمده را نشان می دهد
(شکل  .)2در تجزيه و تحليل انتگرال گيری (يکپارچگی) کروی ،ميدان کهنه به وضوح
منسجم ترين محل شهر است که بر مرکز جغرافيايی شهر نيز منطبق است .سطوح
باالی انتگرال گيری (يکپارچگی) فضايي از ميدان اصلی در ميان شاخه های متفاوت
بازار ادامه می يابند و به دروازه ها می رسند .خيابان های اصلی شکل می گيرند و
همزمان مناطق مسکونی اطرافشان از طريق راههای فرعی به يکديگر می پيوندند.
ساختار فضايي شهرهای قديمی ايرانی در مطالعات پيشين بطور مفصل مورد بحث قرار
گرفته اند (کريمی  ،2002 ،1998 ،1997معتمد  .)2000تنها تفاوت بزرگ اين است
که ميدان مرکزی در اصفهان قديم به يک همچين فضای شهری مهمی تبديل شده
درحاليکه در ديگر شهرها دقيقا چنين اتفاقی نيفتاده است .اگر ساختار خود ميدان مورد
تجزيه و تحليل قرار گيرد آشکار می شود که تفاوت فاحشی با موارد ديگر ندارد .ميدان
کهنه خودش بازاری است که با مغازه ها احاطه شده و پر است از دکه ها و دست
فروشها .در حقيقت در دوره های بعدی ،ميدان کهنه با رشته ای از مغازه ها پر شده بود
که آن را از يک ميدان به مجموعه بازار تبديل می کردند.
همه جالل و شکوه اصفهان در  1387هنگامی که تيمور لنگ آنجا را غارت و به حالت
ويران رهايش کرد ،نابود شد .مسلما شهر به حيات خود ادامه داد اما بی شک قسمت
اعظم نيروی شهری اش را پس از ويرانی های توان فرسايش از دست داد .شايد به
همين دليل بود که در دوره های بعدی توسعه ،شهر برای دست يافتن به فضای تنفسی
بيشتر به جنوب انتقال پيدا کرد.
.3دگرگونی اصفهان در طول دوره صفوی (قرون  16ام و  17ام) :داستان يک
شهر کامل
دگرگونی اصلی شهر در سال  1597هنگامی که شاه عباس پايتخت پادشاهی عظيم
خود را به اصفهان انتقال می دهد ،آغاز می شود .با کمک مشاور و طراح شهراش ،شيخ
بهايي ،او نه تنها اصفهان را به صورت شهری شايسته پايتختی درآورد ،بلکه آن را به
خارج حدود پيشينش گسترش داد .تعداد زيادی ساختمان های جديد و فضاهای شهری
ايجاد شده بود اما مهمتر از همه اينکه ،کار عظيم برنامه ريزی عمده شهری در اين دوره
اتفاق افتاد .اگرچه هدف اصلی توسعه شهری اصفهان در آن دوره ،وسيع و نوين کردن
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شکل  :5تحليل محوری اصفهان قديمی پيش از دوره صفوی ،اندازه های انتگرالگيری
فضايی را نشان می دهد (انتگرال گيری کروی) .خطوط تيره تر بر روی نقشه ،بيشترين و
خطوط روشنتر ،کمترين ميزان يکپارچگی ( )integrationرا دارا هستند.

شکل  :3ميدان نقش جهان به صورت کنونی آن

شکل  :4توسعه بازار قديمی و ايجاد ميدان نقش جهان در عصر صفوی در قرن 17ام
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شهر بود اما طراحان
اصفهان دوره صفوی تصميم نداشتند شهر جديدی در خارج از
ِ
شهر قديمی بسازند .روش رها کردن شهرهای قديمی و ايجاد شهرهايی جديد از
دوران باستان تا به امروز دنبال شده است اما نه به وفور روشهای ديگر که تالش
دارند بر روی شهر قديمی ،کار کرده و آن را بزرگتر کنند و توسعه بيشتری دهد .به
اصفهان تاريخی ،مشاهده کنيم ،روش اخير
شهادت تاريخ و آنچه که می توانيم در
ِ
راه حلی بود که در قرن  16ام برای اين شهر ،در نظر گرفته شد.
اولين و مهمترين کار برنامه ريزی شهر در اين دوره ،ايجاد يک ميدان جديد بود:
ميدان نقش جهان .اين ميدان استثنايي ،مستطيل عظيمی به ابعاد  510در 165
متر بود که با رديفهای مغازه ها و چهار بنای تاريخی احاطه شده بود (شکل .)3
اما مهمترين مسئله درباره اين ميدان اندازه اش نيست .نکته مهمتر اتصال بسيار
مدبرانه و خوش طرح اين فضای شهری جديد به ساختار قديمی تر شهر است
اصلی بازار
(براون 1976ب) .نکته کليدی در طراحی اين ميدان اتصال آن به رشته
ِ
بزرگ که از ميدان کهنه امتداد می يابد است به نحوی که روی هم رفته بخشی
از ساختار شهر می شود (شکل  .)4اگرچه شاه صفوی هميشه مايل به باشکوه
تر کردن ميدان جديد خود بود اما طرح ميدان هرگز ارتباطش را با بقيه قسمتهای
شهر از دست نداد.
دومين تصميم مهم در توسعه شهر اصفهان ،ايجاد خيابان جديد چهارباغ بود.
قديمی اصفهان قديم ،اين خيابان ،بلواری مستقيم و
برخالف بيشتر خيابان های
ِ
عريض با چهار رديف درختان بلند و نهری در وسط بود .اما برخالف بيشتر بلوارهای
سبک هاوسمن در شهر پاريس ،چهار باغ در بافت قديمی شهر قطع نمی شد .اين
بلوار همانند يک رابط شمالی-جنوبی شهر قديمی ساخته شده بود و تا جنوب يعنی
جايی که باغهای وسيع صفوی ايجاد شده بودند ،امتداد می يافت .پل باشکوه سی
و سه پل برفراز زاينده رود ،برای متصل کردن چهارباغ به جنوب رودخانه مورد
استفاده قرار می گرفت (هنرفر .)2002مقصود از اين پل اين بود که شهری در
دو سوی رودخانه ايجاد شود .پل موازی ديگری در قسمت شرقی تر ،اين ايده را
با ادامه دادن خيابان اصلی ديگ ِر شهر به سوی جنوب تکميل کرد .سومين وظيقه
اين برنامه برای احياء پايتخت ،ايجاد شبکه ای با مسير مستقيم در اطراف چهارباغ
شمالی برای شهرکهای مسکونی و اماکن دولتی بود .اين قسمت از شهر برای جا
دادن ساکنين جديد مورد نياز مردم سرشناس پايتخت طراحی شده بود .چهارمين
سعی بليغ برنامه ريزی شهری در اين دوره ،اصالح تحسين آميز سيستم توزيع آب
زاينده رود از طريق ايجاد و افزايش يک شبکه از نهرهای کوچک و بزرگ بود که در
زبان محلی «مادی» ناميده می شدند .اين نهرها که وظيف رساندن آب به جاهای
مورد نياز در شهر را بر عهده داشتند ،بطور اجتناب ناپذيری تاثير ريخت شناسانه
واضحی بر روی ساختار شهر گذاشتند.

بنابراين ساختار اصلی اصفهان در دوره صفوی را می توان با دو محور عمده توصيف کرد :اول ،محور شمالی-جنوبی به موازات رکن اصلی قديمی شهر که به
موازات رشته های اصلی بازار شکل گرفته بود و از طريق خيابان چهارباغ به جنوب رودخانه کشيده می شد ،دوم ،محور شرقی-غربی به موازات رودخانه زاينده
رود و شعبات مصنوعی اش يا همان مادی ها .درحاليکه محور اول توسعه ،محيط ساختمانی اصفهان را شکل می دهد ،محور دوم عنصر طبيعی و تاثيرش را بر
روی زندگی شهری فراهم می کند.
شکل  5تجزيه و تحليل محوری اصفهان در دوره صفوی را اثبات می کند .تجزيه و تحليلهای محوری اصفهان در اين دوره بر روی نتايج ذيل تاکيد می کنند:
•شهر قديمی عالرغم پيشرفت های جديد در جنوب ،ساختار کلی اش را حفظ می کند.
•بازار اصلی در ميان ميادين قديم و جديد ،به عنوان مهمترين قسمت ساختار شهری باقی می ماند.
•ميدان قديمی به عنوان بخش مهمی از ستون فقرات شهر باقی مانده و شکوه اش را به عنوان فضای شهری مرکزی در شمال شهر حفظ می کند.
•ميدان جديد اهميت قابل مالحظه ای در انتهای جنوبی ستون فقرات شهر کسب می کند و به عنوان دومين نقطه مرکزی شهر در جنوب عمل می کند.
•در طرح شهر بيش از حد بر روی ميدان جديد تاکيد نمی شود و کل ساختار شهر را تحت الشعاع قرار نمی دهد.
•خيابان چهارباغ به عنوان يکی از مهمترين خيابان های اصلی شهر در نظر گرفته می شود اما برطبق موازين انتگرال گيری ،هنوز با ديگر خيابان های اصلی
شهر قابل مقايسه است.
مستقيم جديد در جنوب غربی کامال معقوالنه هستند اما باز هم ساختار قديمی را تحت الشعاع قرار نمی دهند.
سازهای در مسير
•ساخت و
ِ
ِ
اين نتايج که از تجزيه و تحليل محوری شهر به دست آمده اند ،درک بسيار واضحی از برنامه ريزی شهری گذشته در اصفهان ايجاد می کنند .باوجود طبيعت
ظالمانه تصميم گيری در آن دوره ،و با وجود نيروهای قابل دسترس برای تغيير شکل کلی ،باز هم افراد مسئول برنامه ريزی تصميم به تلفيق جديد و قديم و
ساخت شهری مرکب از هر دو گرفتند .در حقيقت قسمت جديد برای فراهم کردن عظمت و برتری درنظر گرفته شده و قسمت قديمی برای قدرت حياتی و انرژی
اش حفظ شده بود .نتيجه ،برنامه ريزی معقولی بود که به سازگار ساختن دو مفهوم آشکارا متناقض ،نائل آمد :حفظ و نوسازی .اين دستاوردی شايان تحسين
شهری معاصر ،آموخته شود .متاسفانه اين درس 300 ،سال بعد هنگامی که برنامه ريزی شهر اصفهان دوباره
است که بايد مورد تقدير قرار گرفته و برای طراحی
ِ
در دستورکار قرار گرفت،کامال فراموش شده بود.
.4برنامه ريزی اصلی مدرن در اصفهان :داستان يک شهر جديد
مبحث نوگرايي سريع در شهرهای ايران ،برمبنای احداث خيابانهای امروزی در ميان بافت قديمی شهرها و ادامه آنها به خارج از قسمت های اصلی قديمی،
در مطالعات ديگر مورد بحث قرار گرفته است (کريمی  .)2002 ،2000 ،1998 ،1997اين مطالعات نشان دادند که اين نوع مداخله در شهرهای قديمی ،باعث
جداسازی ظاهری قسمت های اصلی قديمی شهر و تخريب ساختار سنتی اش که به زوال کامل مراکز تاريخی در قرن  20ام منتهی شدند ،شده است .از اين رو،
ما در اين مقاله بيشتر بر روی استراتژی های برنامه ريزی شهری مدرن در ايران و بخصوص در اصفهان ،به منظور مقايسه آن با ريشه های تاريخی اش ،متمرکز
می شويم.
برنامه ريزی اصلی مدرن از دهه های  1950و  1960در ايران آغاز شد .تا پيش از اين دوره ،فعاليت راه سازی در شهرهای مختلف بطور جدی در دستور کار قرار
گرفته بود ،اما اين فعاليتها از هيچ گونه طرحهای از پيش تعيين شده ای پيروی نمی کردند .تصميمات ،بيشتر تصادفی و برمبنای زمان و مکان بود .نياز به وجود
طرح های اصلی هنگامی پديدار شد که شهرها بسيار رشد کردند و کشور با موفقيت روشهای برنامه ريزی غربی آشنا شده بود .اين مسئله به پروژه ای جامع به
منظور تهيه طرحهای اصلی برای همه شهرها منجر شد .در طی سومين برنامه توسعه کشور ( )1968-1962طرح های اصلی ،در همه شهرهای عمده راه اندازی
شده بودند .مشاوران ايرانی با همکاری شرکای اروپايی يا آمريکايی و در غياب هرگونه معادل محلی ،استانداردها و قواعد شهرهای خارجی را اقتباس کردند
(کانتاکوزينو  .)1976اين طرحهای اصلی سه بازده اصلی داشت :شبکه راه ،landuse ،تراکم يا ارتفاعات ساختمانی .طرح های اصلی سعی داشتند که با کنترل
اين سه عنصر ،به اهداف اوليه خود دست يابند.
پس از اولين پروژه راه سازی در اصفهان ،طرحی جامع توسط  ، E.E. Beaudouinآرشيتکت و طراحی فرانسوی که اصفهان را همچون يک طالب علم رومی
مورد مطالعه قرار داده و مباحث ويژه شهرسازی (شماره  )10اصفهان را با همکاری مشاوران ساختمانی  ،يک شرکت برنامه ريزی و معماری ايرانی( ،کانتا کوزينو
شکل راه ها که برای ماشينها
 )1976منتشر کرده بود ،تهيه شد .طرح تهيه شده توسط اين طراحان به طرزی نامعقول ،بنيادی بود (شکل  .)6شبکه مستطيل
ِ
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طراحی شده بود ،بدون کوچکترين توجهی به تکامل تاريخی و الگوهای قديمی ت ِر پيشرفت ،روی
شبکه قديمی تر قرار می گرفت .برای کسی که با اصفهان آشنايی ندارد ،هيچ راهی برای درک
ويژگی اين شهر تا پيش از اين طرح اصلی وجود ندارد .تنها چيزی که در اين طرح بطرزی مبهم
از دوره صفوی قابل تشخيص است ،خيابان چهارباغ است که موقعيتی به مهمی ديگر خيابان ها
عالی نقش جهان و منطقه بازار به عنوان دو چند ضلعی ساده ظاهر می
در اين شبکه دارد .ميدان ِ
شوند .تراکم ارتفاع برای نمای خيابانهای جديد پيشنهاد شده و به هر بلوک شهری مستطيلی،
مرکزی در همسايگی خود ،مرکزی آموزشی و چند مدرسه داده شده بود.

شکل  :6طرح اصلی جامع اصفهان که توسط  Beaudouiو مشاوران ساختمانی تهيه شده است.

در واقع طرح جامع  Beaudouiو مشاوران ساختمانی کامال انجام پذير نبود .تنها بعضی از
خيابان های عمده پيشنهاد شده در اين طرح ساخته شدند و بدين ترتيب هرگز شبکه ای کامال
با مسير مستقيم ،در شهر بوجود نيامد .ازاينرو ،اين طرح اصلی به اندازه کافی به ساختار شهر که
پيش از آن هم از فعاليت های اوليه راه سازی در دهه های  1920و  1930صدمه ديده بود ،ضرر
زد .خيابان های جديد ساخته شده از روی اين طرح به همراه آنهايی که قبال ساخته شده بودند،
به اندازه کافی کل انسجام اين شهر را تحت تاثير قرار دادند.
سنجش تاثيرات طرح اصلی جديد ،باز هم تجزيه و تحليل محوری را برای تحليل و
به منظو ِر
ِ
ارزيابی تغييرات ،مورد استفاده قرار داديم .برای اين تحليل دو نقشه مورد استفاده قرار گرفته است.
نقشه اول شهر ،مربوط به حدود  1980است و دومی به روز ترين نقشه شهر است (شکل  .)7شکل
نتايج هر دو تحليل شبيه به هم است و به نتايج در ذيل آمده ،اشاره دارد:
•شبکه مدرن جديد بصورت روساخت شهر درآمده و همه خيابان های جديد اساسا منسجم تر از
بقيه شبکه است.
•ساختار قديمی و صفوی شهر به طرزی شگفت انگيز از بين رفته است .ميادين قديم و جديد
و پيوستگی شهری شان ،مفهوم خود را از دست داده اند و خيابان های اصلی شان هم ديگر بر
روی نقشه قابل تشخيص نيستند.
•خيابان چهارباغ ،تنها خيابان مربوط به گذشته است که خود را حفظ کرده است .بسط خيابان به
سمت شمال و جنوب بر ميزان تکامل خيابان افزوده است.
•ساخت و سازهای عصر صفوی در جنوب شهر قديمی نيز به صورت قسمت بسيار مهم شهر
درآمده است .به نظر می رسد که هسته تکامل شهر از مرکز قديمی به چهارباغ و اطراف آن،
تغيير مکان داده است.
همانگونه که توسط تحليل محوری نشان داده شد ،نتيجه طرحهای جامع ،نابودی نسبی ساختار
قديمی است .بنظر می رسد که تنها خيابان چهارباغ ،مکان خود را حفظ کرده است اما حتی آن
را هم با مالحظه زياد ،اينطور به حساب می آوريم .نقش چهارباغ که يک ضميمه به سمت مرکز
بودن بيش از حد اين خيابان
قديمی بود ،بطرز شگفت انگيزی تغيير کرده است .مورد تاکيد
ِ
مرکزی ،همه انرژی و زندگی بقيه شهر را به سوی خودش جلب کرده است .قطعا اين مسئله
برای شهر عواقبی دارد :يک چهارباغ پرازدحام و متراکم و يک مرکز تجاری قديمی خلوت .با
توسعه بيشتر شهر در طول خيابان مدرنش ،بنظر می رسد که حتی چهارباغ هم نمی تواند نقشی
همانند يک مرکز شهر ايفا کند .خيابان دارای دو شبکه طوالنی و پشتيبان است که تنها در نواحی
صفوی موجود است .ساختمان های شهری ايجاد شده در کنار خيابان های مدرن ،بسيار حجيم تر
از آن هستند که قادر باشند مرکز شهری بوجود بياورند .از اين رو همانطور که در اصفهان کنونی
می توان مشاهده کرد ،مرکز شهر ،رفته رفته بيش از آنکه به مفهوم پيشين مرکز تاريخی باشد،
به تغييرات خطی می گرايد.
داستان برنامه ريزی اصلی در شهر اصفهان تا به امروز ادامه پيدا کرده است .طرح اصلی جديدی
برای شهر در حدود  20سال پيش توسط مشاوران نقش جهان پارس تهيه شده بود (شکل  .)8با
گرفتن کار در محيطی بسيار متفاوت در مقايسه با دوره اولين طرح اصلی ،اين طرح اصلی
درنظر
ِ
بسيار واقعگرايانه تر است و نگاهی دقيق تر به مباحث مختلف دارد .پذيرش ساختار تاريخی شهر
و تالش برای هماهنگی با آن ،از نکات مثبت طرح اصلی جديد است (نقش جهان پارس .)1989
با اين همه بنظر می رسد اين طرح هم از افکار بسيار جاه طلبانه طراحانش رنج می برد .تداوم
گذشته در اين طرح ،همانند بسط عظيم هسته تاريخی و تحوالت عمده ديگر ،چنانچه انجام
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پذيرد ،مرکز تاريخی را بيش از حال حاضر دچار
انزوا خواهد کرد .بنظر می رسد که فقدان يک روش
مشکل آخرين
تحليلی مطلع از ساختار شهری،
ِ
برنامه اصلی شهر باشد.
.5مباحث جاری در شهر اصفهان
پس از سقوط سلسله صفوی ،باغهای صفوی واقع
در جنوب اصفهان ،رو به نابودی گذاشت ،اما آنها
موجوديت خود را تا  80سال قبل ،يعنی زمانی که
کشور حرکت به سوی صنعتی شدن را آغاز کرد،
حفظ کردند .بعضی کارخانه دارها باغ های نواحی
چهارباغ باال (يعنی قسمت پيش آمده خيابان چهار
باغ در جنوب رودخانه) را برای ساخت سايتهای
کارخانه نساجی شان انتخاب کردند .اين کارخانجات
که جانشين بعضی از باغها در اين منطقه شدند،
خودشان ُفرميشن شهری جديدی در اصفهان ايجاد
کردند و تا حدود  20سال پيش (فقيه  )2002که
صنعت نساجی در اصفهان و ديگر شهرهای ايران
بطور کامل دچار انحطاط شد ،مورد استفاده بودند.
اين کارخانجات با از دست دادن اهميتشان به عنوان
مرکزی صنعتی ،بخاطر معماری ارزشمند و بزرگی
مکانهايشان ( ،)their sitesبرای ساختمان سازی
های جديد مسکونی و تجاری در جنوب اصفهان،
جذابيت بسياری پيدا کردند .از طرف ديگر ،اين
مکان ها  ،حاوی پتانسيل عظيمی بودند که می
توانست برای ايجاد پروژه های شهری جديدی که
قادر به حفظ مکان های کارخانه ،تکميل ساختار
قديمی شهر اصفهان و هرچه جذاب تر کردن آن
شهر باشند ،مورد استفاده قرار گيرد.
در آخرين طرح جامع شهر ،اين پتانسيل ،تشخيص
داده شده و پيشنهاد ساخت نقطه کانونی شهری
مهمی با استفاده از ترکيب مکان کارخانجات قديمی
و ديگر مکان های موجود ،در اين محل داده شده
بود .با اين وجود اين پيشنهاد هرگز صورت خارجی
به خود نگرفت و در عوض فعاليتی توسط مالکان
يا حاميان مالی کارخانجات يا کسان ديگری که
پتانسيل اقتصادی اين اماکن را دريافته بودند ،برای
تبديل اين اماکن به ساخت و سازهای مسکونی/
ِ
تجاری آغاز شده بود .بدبختانه بجز يکی دو تا از
اماکن کارخانجات ،بقيه بطور گسترده ای تغيير
شکل دادند .بيشتر ساختمان های صنعتی ارزشمند
نابود شده بودند و تعدادی ساختمان های جديد بی
ارزش که فاقد نقشی که منطقه چهارباغ باال می
تواند در اصفهان بازی کند ،بودند ،ايجاد شدند.
در طرح اصلی جديد ،دو خيابان جديد به موازات
چهارباغ باال ،پيشنهاد شده بود (شکل  .)9ايده ای
که در پس اين خيابان ها بود ،با هدايت ترافيک به
سمت اين دو خيابان جديد و تبديل چهارباغ به يک
بهشت شهری امن ،نيروی بيشتری به اين محور
شهری بسيار مهم می داد .نزديکی زياد اين خيابانها
به پل تاريخی سی و سه پل ،شانس اتصال اين

خيابانها به سمت ديگر رودخانه را از آنها صلب می
کرد .بنابراين ،آنها در طرح تنها به عنوان کمک
کنندگان خيابان چهارباغ باقی ماندند و نه چيزی
بيشتر.
اين طرح همانطور که از ابتدا هم بنظر می رسيد
می توانست نتايج قابل مالحظه ای دربر داشته
باشد .پروژه عظيم تملک زمينی با  30متر عرض و
حدود  2کيلومتر طول آغاز ،و هماهنگی رضايتمندی
از سوی مقامات محلی در پيش گرفته شده بود.
بنابه اعالم شهرداری اصفهان ،هزينه احداث اين
دو خيابان در سال  1996بيش از  60ميليون دالر
برآورد شده بود (شهرداری اصفهان  )1996و با
درنظر گرفتن افزايش قيمت زمين در اين ناحيه،
اگر اکنون اين طرح را آغاز کنند ،انتظار می رود
که اين رقم دو برابر شود .با در نظر گرفتن بودجه
کل شهرداری ،اين ارقام درشتی هستند و انجام اين
طرح به سادگی امکان پذير نيست .از اين گذشته،
نارضايتی های زيادی را در ميان ساکنين محلی
که مايل به از دست دادن امالکشان نيستند ،بوجود
آورده است .عليرغم همه اين مشکالت ،طراحان
اين راه جديد همچنان مصرانه بر روی لزوم احداث
اين راه پافشاری می کنند ،چرا که معتقد هستند اين
خيابان های جديد:
• ترافيک گردونه ای [گردانه ای] را از چهارباغ باال
برطرف کرده و آن را مختص عابرين پياده خواهند
کرد.
• شبکه پشتيبان بهتری برای چهارباغ باال به عنوان
محور اصلی مرکز شهر فراهم خواهند آورد.
• مبتنی بر تکامل تاريخی شهر هستند.
مدرن قدرتمندی ميان راه های جديد و
• منطقه
ِ
چهار باغ باال ايجاد می کنند که همانند مرکز شهر
جديدی عمل خواهد کرد.
به منظور ارزيابی لزوم و تاثير راه های جديد ،تحليل
محوری به عنوان ابزاری برای تحقيقات استفاده
شده بود .از آنجا که يکی از موضوعات عمده،
نقش ترافيکی راه های جديد و خود چهارباغ باال
بود ،اين مطالعه تالش می کند مدلی که قادر به
توضيح هر دو حرکت گردونه ای و پياده در شهر
باشد را نشان دهد .به اين منظور ،مدل محوری
 1980شهر ،برای بررسی رابطه ميان انتگرال گيری
(يکپارچگی) فضايي و ترافيک گردونه ای ،استفاده
شد .اطالعات ترافيکی که توسط مشاوران طرح
جامع  1980شهر ،برای خيابان های اصلی شهر
جمع آوری شده بود ،منبع اين مطالعه شدند (نقش
جهان پارس  .)1986نتيجه اين تحليل در نمودار 1
همبستگی
نشان داده شده است .مقدار زياد ضريب
ِ
 ،0.779ارتباط بسيار قوی ميان حرکت گردونه ای
و انتگرال گيری (يکپارچگی) فضايی را نشان می
کردن شهرهايی همچون
دهد .اگر به نحوه اداره
ِ
اصفهان فکر کنيم ،احساس خوبی پيدا می کنيم .از

شکل  :7تحليل محوری اصفهان کنونی ( ،)2002اندازه های انتگرالگيری فضايی را نشان
می دهد (انتگرال گيری کروی) .خطوط تيره تر بر روی نقشه ،بيشترين و خطوط روشنتر،
کمترين ميزان يکپارچگی ( )integrationرا دارا هستند.

شکل  :8طرح اصلی جامع اصفهان که توسط مشاوران نقش جهان پارس تهيه شده است.

شکل  :9نقشه چهارباغ باال ،خيابان تاريخی و دو خيابان پيشنهاد شده موازی آن را نشان
می دهد.
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شکل 10

دياگرام  :1نمودار توزيع همبستگی تعداد ماشينها در هر ساعت با انتگرال گيری فضايی در سال 1986

زمان ايجاد خيابان های مدرن ،اتومبيل ها اهميت زيادی در زندگی روزمره پيدا
کرده اند و در غياب يک سيستم حمل و نقل عمومی کارآمد -از قبيل شبکه
زيرزمينی يا راه آهن -اتومبيل ها و اتوبوس ها تنها وسيله نقل و انتقال هستند.
بنظر می رسد که حرکات گردونه ای و پياده ای در خيابان های اصلی تا حد
زيادی يکديگر را تکثير می کنند.
برمبنای نتايج تحليل فوق الذکر ،برای ارزيابی احداث دو خيابان جديد در منطقه
چهارباغ باال ،تحليل محوری مورد استفاده قرار گرفت .برای انجام اين کار سه
مدل از شهر با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفتند .مدل اول ،اصفهان به همان
صورت موجود کنونی اش است (شکل  10سمت چپ) .نقشه دوم ،دو راه جديد
را در نقشه و تحليل جديد شهر را تحت پوشش قرار می دهد (شکل  10مرکز).
سرانجام با امتداد دادن ِ دو راه پيشنهادی به شمال رودخانه ،آزمايشی انجام داده
می شود تا نشان دهد که در صورت وجود هرگونه شانسی برای پل زدن بر روی
رودخانه ،طرح نقشه تا چه حد می تواند متفاوت باشد (شکل  10سمت راست).
شکل  :10تحليل محوری منطقه چهارباغ باال ،چپ :کنونی ،مرکز :منطقه با
دو خيابان پيشنهاد شده ،راست :منطقه با دو خيابان پيشنهاد شده امتداد يافته
به شمال رودخانه.
تجزيه و تحليل اصفهان کنونی نشان می دهد که چهارباغ باال زياد خط
يکپارچه ای ندارد زيرا در انتهای شمالی متوقف می شود (شکل  10چپ).
تحليل نشان می دهد که قسمت جنوبی چهارباغ 30درجه کمتر از قسمت
شمالی آن يکپارچه است .با بررسی بيشتر مشخص می شود که دو راه عمده
موازی با چهارباغ باال که از طريق دو پل به شمال متصل می شوند ،از چهارباغ
باال يکپارچه تر هستند .اين بدين معنی است که بار گردونه ای چهارباغ باال،
اکنون به اين دو خيابان موازی تغيير مسير داده است ،اما اين بدين معنی هم
هست که چهارباغ باال توانايی رقابت برای فعاليتهای ديگری را هم دارد .اگرچه
اين خيابان هنوز هم از طريق پل مخصوص پياده به شمال رودخانه متصل است
اما قطع گردونه ای آن به اين مفهوم است که بسياری از فعاليتها ،از جمله خرده
فروشی به خيابان يکپارچه تر منتقل خواهد شد.
در شکل  10مرکز ،تجزيه و تحليل منطقه چهارباغ باال بعد از ايجاد دو خيابان
جديد نشان داده شده است .تحليل نشان می دهد که مقادير انتگرال گيری
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(يکپارچگی) دو خيابان جديد ،بسيار به يکديگر نزديک است و اندکی پايينتر از
خو ِد چهارباغ باالست .احداث اين دو خيابان هم تقريبا هيچ تاثيری را بر روی
الگوی انتگرال گيری (يکپارچگی) کلی شهر نشان نمی دهد .اين به اين معنی
است که با وجود همه هزينه ها و دردسرهای احداث اين راه های جديد ،اين
دو خيابان چيزی بيشتر از دو رقيب برای چهارباغ باال ،بدون حل مشکالتی
که تصور کرده بودند که حل می شود ،نيستند .ترافيک گردونه ای هنوز هم
موازی در سمت شرقی تر و غربی تر توزيع خواهد شد ،و
از طريق خيابانهای
ِ
ترافيک سراسری باز هم به سوی پلهای موجود خواهد بود.
با اين وجود ،تحليل ديگری که خيابان های جديد را به شمال رودخانه امتداد
می دهد ،شکل متفاوتی را ارائه می کند (شکل  10راست) .خيابان های جديد
به دليل متصل بودن به قسمت اصلی انتگرال گيری (يکپارچگی) نيرومن ِد شمال
های در جهت غربی تر و
به کانون توجه منطقه تبديل شدند .آنها بيش از راه ِ
شرقی تر ،بار ترافيک گردونه ای بر دوش خواهند داشت ،و به نظر می رسد
که قسمت اصلی انتگرال گيری (يکپارچگی) را به جنوب خيابان امتداد می
دهند .همانطور که پيشتر توضيح داده شد ،اين گزينه به داليل ميراثی حذف
شد ،اما حتی اگر اين مشکل هم وجود نداشت ،با امتداد خيابان های جديد به
شمال رودخانه ،چهارباغ باالی تاريخی و بسيار ستودنی ،هر دو بيشتر از راههای
پيشنهاد شده کم انسجام می شدند .اين بدين معنی است که در دراز مدت[ ،با
دسترس ماشين که
وجود خيابان های جديد که يکپارچگی بيشتری دارند و راه
ِ
بسيار مهمتر از خيابان تاريخی خواهد بود ،احتمال زيادی هست که چهارباغ
باال همه اهميت خود را از دست بدهد.
همانطور که بوضوح ديده می شود ،خيابان های جديد نمی توانند تغيير مهمی در
استفاده گردونه ای منطقه بدهند .آنها تنها می توانند مکان های بيشتری برای
پارک ماشينها فراهم کنند که آن هم فقط باعث تشويق مردم به آوردن ماشين
هايشان به منطقه می شود .اين هم دقيقا در تضاد با هدف نخستين طراحان در
خيابان بدون ماشين است .نکته مهمی که از ديد
جهت تبديل کردن چهارباغ به
ِ
طراحان پنهان است ،در نظر گرفتن ديگر وسايل حمل و نقل می باشد .بنظر می
رسد که آنها چنان با اتومبيل ها ،به منزله اولين وسيله حرکت در شهر سرگرم
هستند که ديگر راه های انتقال مردم به چهارباغ باال را بدون قطع خيابان های

جديد موازی با آن فراموش کرده اند .در واقع،
مقامات محلی اصفهان بطرزی جدی احداث
يک سيستم زيرزمينی را مورد مطالعه قرار داده
اند ،و اولين خط پيشنهادی ،خطی است که از
شمال تا جنوب شهر از زير خيابان چهارباغ می
گذرد .راه آهن زيرزمينی قادر است در هر ساعت
تا  15،000نفر را جابجا کند و اين بسيار بيشتر از
باالترين سطح حرکت پياده در چهارباغ (حدود
 5000نفر در ساعت)است .همچنين امکان
ايجاد مسيرهای  bus redو تراموا و تاکسی
های ويژه برای انتقال مردم به چهارباغ ،بدون
هيچ نيازی به احداث راه های جديد وجود دارد.
درصورت ايجاد ويژگی مرکز شهر در حوالی
چهارباغ باال ،بلوک های ايجاد شده توسط
خيابان های جديد از ميانگين اندازه ای بين
 200تا  300متر برخوردار هستند که اين اندازه
ای مطلوب برای ميزان پياده رو نيست .برای
زدن يکی از اين بلوک های
شخص پياده ،دور ِ
شهری ،تقريبا حدود يک کيلومتر مسافت دارد.
برای نمونه ،استفاده از محل موجود و ساختمان
های کارخانجات نساجی قديمی ،به مراتب راه
حل بهتری برای ايجاد ويژگی شبکه مورد نياز
يک مرکز شهر است .تحليلها به روشنی ثابت
کردند که تصميم طراحان با تعقيب طرز فکری
که در پس طرحهای اصلی شهر اصفهان است،
هنوز هم از همان طرز فکری که اولين پروژه
احداث راه در اصفهان را ايجاد کرد ،پيروی می
کنند.

.6نتيجه گيری
مقايسه ميان طرح اصلی قديمی شهر اصفهان
در قرن  17ام با رقيبان قرن  20امی اش آشکار
می کند که طرح اصلی قديمی ،هوشمندانه
تر ،خالقانه تر و انجام شدنی تر بود .موضوع
درک کامل مکانيسم
کليدی در طرح قديمیِ ،
شهری موجود بود .عليرغم همه جاه طلبی ها
و نيازهايی که برای يک اصفهان متفاوت وجود
داشت ،طراحان قديمی از عهده حفظ هماهنگی
با شهر قديمی تر برآمدند .اين کار از طريق دو
کليدی نشان داده شده در تجزيه و
استراتژی
ِ
تحليل ترکيب فضايی  space syntaxممکن
ِ
شده بود :تداوم (و نه قطع) شبکه قديمی و دنبال
کردن خطوط ساختمانی عناصر و محيط طبيعی.
تفاوت ها ،طرح های اصلی مدرن شهر هستند.
فقدان درک واقعی از گذشته ،عجله برای هرچه
سريعتر مدرنيزه کردن شهر ،استفاده از روشهای
خارجی برنامه ريزی ،و سردرگمی مقامات
مسئول و طراحان ،همگی داليل عدم موفقيت
طرح های اصلی مدرن در شهر اصفهان هستند.
توصيه اصلی اين مقاله ،ضرورت مبر ِم تالش
برای درک حقيقی شهرها پيش از هرگونه برنامه
ريزی يا کوششهای طراحی است .اين تنها درسی
برای شهر اصفهان نيست ،بلکه رهنمودی کلی
است که بايد از طرف همه طراحان و برنامه
ريزان شهری که در جای ديگری با موضوعات
ِ
مشابه سروکار دارند ،اتخاذ شود.
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