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چکیده
با روی کارآمدن رضاخان، تفکرات شبه مدرنتیه در ایران شکل گرفت. و اجرای خیابان کشی ها به عنوان اولین نمودهای شهرسازی مدرن 
بر بافت های شهری قدیم اجرا شد. این امر نه تنها بر نظام محله ای و بازار به عنوان عمومی ترین فضای شهری تأثیرات منفی گذاشت. 
بلکه بر ساختار فضایی و سلسله مراتب هم پیوندی)دسترسی( شهری نیز آسیب رسانید. در دوره های قبل اگر بازار به عنوان ستون فقرات 
شهری نقش بازی می کرد با اجرای طرح های خیابان کشی، بازار به حاشیه رانده شده و خیابان به عنوان لبه قدرتمند جایگزین بازار شد. 
طرح کارل فریش )میدان مرکزی شهر و شش خیابان منشعب و کمربندی های آن( در دوره پهلوی اول یعنی از اواخر سال 1310 به 
بعد بر روی بافت قدیمی شهر همدان احداث شد. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است. با استفاده از نقشه محوری شهر در سال های 
از  بعد  و  قبل  دوره  در  شهر  هم پیوندی  و  ساختار  تحلیل  به  اسپیس سینتکس  تکنیک  و   Depthmap نرم افزار  1297،1332و1393و 
خیابان کشی ها )که خود به دو مرحله قابل تقسیم است( پرداخته ایم. طبق نتایج، ساختارمندی و انسجام بافت شهری نسبت به دوره قبل 
از خیابان کشی ها تضعیف شده و از طرفی میزان هم پیوندی )دسترسی( در قسمت بازار به شدت کاهش و از سوی دیگر، مقدار هم پیوندی 

)دسترسی( خیابان افزایش یافت. از این دوره به بعد خیابان به عنوان ستون فقرات شهری معرفی می شود.
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مقدمه
مختلفی  تعاریف  دارای  مختلف  فرهنگ های  و  جوامع  در  شهر 
است. در واقع شهر را می توان مظهر تمدن بشری دانست. شهر 
ایرانی تحت تأثیر دو جهان بینی متفاوت، یعنی قبل و بعد از ورود 
اسالم به ایران قابل تقسیم است )منصوری،52:1392(. آنچه به 
عنوان شهر بعد از ورود اسالم در شهرهای ایرانی )قبل از ورود 
مستقیم شهرسازی  تأثیر  تحت  شناخته شده،  غربی(  شهرسازی 
فضایی  نمایش  از،  است  عبارت  اسالمی  شهر  و  است.  اسالمی 
اسالمی،  ایده آل های  براساس  که  اجتماعی  ساختمان  و  شکل 
فرم های ارتباطی و عناصر تزیینی خود را نیز در آن وارد می کند 
)بمات، 11:1369( .  با ورود به دوران قاجار، به دلیل ویژگی های 
ایران به عنوان نقطه سوق الجیشی، یعنی دسترسی به شرق دور و 
نیز دسترسی روسیه به دریای جنوب مورد توجه قرار می گیرد. از 
این دوره به بعد شهر ایرانی – اسالمی دستخوش تغییرات کالبدی 
و فضایی قرار می گیرد. از سویی با روی کار آمدن دولت پهلوی، 
تحسین پیشرفت و ترقیات غرب در دولت قاجار به شیفتگی به 
غرب در دولت پهلوی ختم می شود )حبیبی،1387(. از این دوران 
به بعد است که طرح هایی برای برخی از شهرهای ایران ازجمله 
شهر همدان توسط کارل فریش تهیه و اجرا می شود. شهر همدان 
تا قبل از اجرایی شدن طرح کارل فریش بر روی بافت خود، به 
عنوان یکی از شهرهای ایرانی – اسالمی، براساس نظام محله ای 
شکل گرفته بود. بازار نیز به عنوان ستون فقرات جلوه نمایی می کرد 
)مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1375(. طرح شهری مزبور، 
توسط گروه آلمانی به سرپرستی کارل فریش از سال 1310 به بعد 
اجرا و سبب تغییرات گسترده ای در ساختار فضایی شهر همدان 
شد. از سوی دیگر، روش ها و تکنیک های خاصی برای بررسی 
ساختار شهری وجود دارد؛ از جمله این روش ها، می توان به تکنیک 
 Deptmap اسپیس سینتکس اشاره کرد که در غالب نرم افزاری
ارایه  شده است. این تکنیک بر اساس تحلیل ریاضی و گرافیکی، 
تالش  و  می کند  فراهم  شهری  ساختار  از  را  پیکره ای  توصیفی 
می کند تا رفتارهای انسانی و فعالیت های اجتماعی را از نقطه نظر 
 .)1387 همکاران،  و  )یزدانفر  دهد  توضیح  فضایی   پیکره بندی 
بافت  بر  خیابان ها  احداث  می رسد  نظر  به  طرفی  از  آنکه  حال 
ساختار  در  گسترده ای  تغییرات  موجبات  همدان،  شهر  قدیمی 
و  شده  شهروندان  رفتاری  نیز  و  شهر  پیکره بندی  و  فضایی 
شکل شهری همدان را تاکنون تحت تأثیر خود قرار داده است. 
بررسی ساختار و سازمان فضایی شهری  به  بنابراین الزم است 
بعد از اجرای طرح کارل فریش بر بافت قدیمی شهری پرداخته 
نیز  آن،  از  بعد  و  قبل  انسجام و هماهنگی شهر در دوره های  و 
تغییرات رفتاری شهروندان را مورد کنکاش قرار دهیم. در واقع 
کارل  طرح  هستیم.  زیر  سؤاالت  به  پاسخگویی  دنبال  به  ما 
 فریش چه تأثیری بر ساختار هم پیوندی شهر ایجاد کرده است؟

طرح کارل فریش چه تأثیراتی بر ساختار فضایی شهر همدان داشته است؟
 هم پیوندترین فضاهای شهری بعد از اجرای طرح کارل فریش، کدامند؟

روش تحقیق
که  است  تحلیلی   – توصیفی  مقاله،  این  در  پژوهش  روش 
اطالعات  علمی،  مقاالت  و  کتب  بررسی  و  مطالعه  با  ابتدا 
در  را  همدان  شهر  نقشه  سپس  شد.  جمع آوری  نظر  مورد 
نقشه  و  کرده  اتوکد  نرم افزار  وارد  سال های1393،1332،1297 
محوری )آکس بندی( را در این سال ها ترسیم کردیم )این نکته 
قابل ذکر است که محدوده شهر در سال 1332و1393 مطابق 
با محدوده شهر سال 1297 است(. سپس نقشه محوری را برای 
مفهوم  )که  شهروندان  رفتار  و  شهر  ساختار  تحلیل  و  تجزیه 
چیدمان فضایی و نقشه محوری در بخش مبانی به  صورت مفصل 
تکنیک  براساس  )که   Depthmap نرم افزار  وارد  داده ایم(  شرح 
اسپیس سینتکس طراحی شده( کردیم. که در نهایت با استفاده از 
دو پارامتر، میزان هم پیوندی و انحراف معیار به بررسی تأثیر طرح 

کارل فریش بر بافت قدیمی و جدید همدان پرداخته ایم.

پیشینه تحقیق
تحلیل  و  ارزیابی  باب  در  محققان  توسط  متعددی  پژوهش های 
صورت  سینتکس  اسپس  نرم افزار  از  استفاده  با  شهری  ساختار 
در  دقیق  زرگر  و  یزدانفر، موسوی  زمینه  در همین  است.  گرفته 
تأثیر  و  تبریز  شهر  تاریخی  محدوده  با  رابطه  در  خود  مطالعات 
خیابان کشی های دوره رضاخان و تأثیرات شهرسازی شتابان در 
چیدمان  تکنیک  از  استفاده  با  )1343و1387(  تاریخی  دوره  دو 
از  حاصله  نتایج  طبق  رسیده اند.  ارزشمندی  نتایج  به  فضایی 
یا  دسترسی  میزان  کاهش  سبب  خیابان کشی ها  پژوهش،  این 

هم پیوندی مسیرهای قدیمی شهر شده اند. 
با رنگ های پرنگ  نیز خیابان های جدیداالحداث  از سوی دیگر 
و  نقش  از  حاکی  که  است  درآمده  نمایش  به  گرم(  )رنگ های 
عملکرد فضایی محورهای قدیمی گذاشته شده بر عهده آنهاست. 
خیابان های  طی  شهر  فراگیر  هم پیوندی  میزان  نیز  طرفی  از 
جدیداالحداث افزایش یافته که به دلیل کاهش دسترسی به بافت 
که  دیگر  پژوهشی  در  است.  نشده  ارزیابی  مثبت  شهر  قدیمی 
توسط صادقی، قلعه نویی و مختارزاده در رابطه با تأثیر طرح های 
شمال  تاریخی  هسته  فضایی  ساختار  بر  معاصر  شهری  توسعه 
تاریخی )سلجوقی، صفوی، پهلوی  شهر اصفهان در چهار دوره 
مشابه  نتایج  به  گرفته،  صورت  کهن(  میدان  احیای  از  پس  و 
با  تاریخی  دوره های  در  پژوهش ساختار شهر  این  در  رسیده اند. 
استفاده از دو متغیر هم پیوندی و انحراف معیار مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. طبق نتایج حاصله، در دوره سلجوقی ساختار شهر 
منسجم و هماهنگ است. در این دوره طیف رنگی به تدریج از 
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تا فضاهای دیگر شهری  )میدان کهنه(  هم پیوندترین عنصر شهر 
این  آبی( می دهد که  به  از قرمز  تدریجی رنگ  )تغییر  تغییر رنگ 
دوره  در  است.  فضایی  انسجام ساختار  و  نشانگر همگنی  تغییرات 
توسعه  سلجوقی  دوران  شهر  اگرچه  صفوی،  دوران  یعنی  بعدی 
می یابد ولی میزان هم پیوندی کل با دوره قبل یکسان است. ولی 
از طرفی میزان انحراف معیار کاهش یافته که گویا این نکته است 
که بسط و گسترش شهر، باعث ساختارمندی و انسجام بیشتر شهر 
به  توجه  با  دوران  این  در  بازار  مجموعه  طرفی  از  و  است.  شده 
بسط و گسترش انجام شده، همچنان به رنگ قرمز که نشان دهنده 
هم پیوندی باال است، به نمایش درآمده است. در دوره بعدی یعنی 
دوره پهلوی با احداث خیابان های جدید، میزان هم پیوندی گذرهای 
خیابان ها  هم پیوندی  میزان  طرفی  از  و  کاهش  قدیمی  و  اصلی 
افزایش چشمگیر داشته است. به سخن دیگر، خیابان های احداثی 
از طرفی  باالترند.  دارای هم پیوندی  معابر شهری  دیگر  به  نسبت 
خیابان با جهش ناگهانی و بدون رعایت روند منطقی به معابر فرعی 
متصل شده که حاکی از عدم رعایت سلسله مراتب فضایی است. در 
دوره بعد از احیای میدان کهنه با افزایش انسجام ساختاری روبرو 

می شویم.
فضایی  پیکره بندی  درک  و  فضایی  چیدمان  شناخت  با  رابطه  در 
گرفته  انجام  سایمون بل  و  ریسمانچیان  توسط  پژوهشی  شهرها 
است. ایشان در رابطه با نحوه خوانش نقشه ها، نمونه موردی شهر 
با  که  خطوطی  می کند  بیان  و  داده   قرار  کنکاش  مورد  را  تهران 
بوده  باالتر  هم پیوندی  مقدار  دارای  شده،  داده  نشان  قرمز  رنگ 
کل  با  نیز  آنها  هم پیوندی  مقدار  می روند  آبی  سمت  به  هرچه  و 
شهر  نقشه  مورد  در  شده  انجام  خوانش  طبق  می شود.  شهرکمتر 
تهران، محورهای انقالب - دماوند و سپس محور هفده شهریور و 
ولیعصر در دسترس ترین یا هم پیوندترین معابر شهری تهران هستند 

و مهم ترین نقش را در گسترش ساختار شهر تهران ایفا می کند.

سیر تحول شکل گیری استخوان بندی در شهر همدان
سیر تحوالت کالبدی شهر همدان در طی قرن گذشته را می توان 
به دو بخش کلی یعنی قبل از خیابان کشی های دوره پهلوی تا سال 
1310 و بعد از آن تقسیم کرد که مرحله بعد از خیابان کشی ها به دو 
زیر مرحله کلی یعنی احداث خیابان های شش گانه منشعب از میدان 
 مرکزی )از سال 1310تا1332( و احداث کمربندی ها )1339تا دهه 70(

تقسیم کرد. 

دوره اول : قبل از خیابان کشی ها تا سال 1310
هستة اولیه شهر همدان، به زمانی باز می گردد که در سال 712ق.م 
عنوان  به  را  هگمتانه  و  شد  مادی  قبایل  اتحاد  به  موفق  دیااکو 
حاکم نشین و ارگ نشین مادها انتخاب کرد و به نوعی هستة اولیة 
شهر همدان را بنیاد نهاد )همتی ازندریانی و خاکسار، 1392( . با ورود 

تأثیر شهرسازی  از اسالم تحت  ایران، شهر دوران قبل  به  اسالم 
اسالمی قرار گرفته و شهرسازی ایرانی – اسالمی گسترش می یابد. 
از این دوره به بعد، شهر همدان نیز تحت تأثیر شهرسازی اسالمی 
قرار می گیرد. همدان به خصوص از دوره اسالمی به بعد، در قالب 
نظام محله ای عمل کرده و دارای 52 محله است. بازار به عنوان 
ستون فقرات و محالت به عنوان حلقه پیرامونی آن عمل می کرد 

)مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1375( .

دوره دوم : از سال 1310تا 1332
خیابان کشی  تفکرات  و  اول  پهلوی  دوره  با  مصادف  دوره  این 
خیابان کشی هایی  که  بوده  شهرهایی  جمله  از  نیز  همدان  است. 
بر روی بافت قدیمی آن اجرا شد. طرحی که توسط گروه آلمانی 
همراه  و  اشتولباخ  گراندلر،  رودنبرگ،  گرهارد  فریش،  )کارل 
نیز  و  سلیمانی  خان  سیف اهلل  بنام  ایرانی  مهندس  کمک  یک  با 
سرپرستی  به  چارویف(  والدیمیر  بنام  سابق  شوروی  از  مهندسی 
کارل فریش تهیه شد. طرحی که مراحل اجرایش )میدان مرکزی 
و شش خیابان منشعب از آن( از نیمه دوم سال1310 شروع و تا 
در  مزبور،  طرح  مرکزی  میدان  انجامید.  طول  به   1332 از  سال 
مسجد  بزرگ،  مدرسه  فعلی(،  )سبزه میدان  سابق  شهر  مرکز  کنار 
احداث  خیابان کشی ها(  از  قبل  راسته بازار  اصلی ترین  و  جامع 
دهنه های  و  سابق(  پهلوی  )یا  فعلی  امام  میدان  احداث  کار  شد. 
شش گانه خیابان های آن در مورخه 1312/07/29 به اتمام رسید. 
به طول  تا سال 1316  اگرچه مراحل کف سازی و شهرسازی آن 
و  تخریب  مراحل  ابتدا  میدان،  کامل  احداث  با  همزمان  انجامید.  
احداث خیابان شورین )شهدای فعلی( و بعد داریوش )شریعتی( به 
ترتیب در سال 1312و1313 شروع و کف سازی و شهرسازی این 
 1316 سال  تا  میدان  شهرسازی  و  کف سازی  با  همزمان  خیابان 
بوعلی است که  طول کشید. سومین خیابان مورد احداث، خیابان 
در  ذوالریاستین  کوچه  تا  میدان  اول  از  اول  مرحله  مرحله؛  دو  در 
سال 1314تخریب و همزمان با دو خیابان قبلی مراحل کف سازی 
 : بوعلی  خیابان  احداث  دوم  مرحله  یافت،  اتمام  شهرسازی اش  و 
طرفی  از  شد.  1327شروع  سال  از  خاک برداری  و  تسطیح  شامل 
کار احداث خیابان باباطاهر به عنوان چهارمین خیابان طرح کارل 
خیابان  احداث  و  انجامید  طول  1332به  1328تا  سال  از  فریش 
اکباتان نیز از سال 1329شروع شد. همچنین احداث خیابان تختی 
 به عنوان آخرین خیابان در1330 شروع و در همین سال اتمام یافت.

دوره سوم : 1339تا 1393 
شعاع  با  بود،  فریش  کارل  طرح  ادامه  که  کمربندی  طرح 
طرحی  شد.  احداث  شهر  مرکزی  میدان  از  750متر  تقریبی 
کرد.  تقسیم  قطاع   12 به  1300را  سال  همدان  شهر  بافت  که 
احداث   1339 سال  در  علویان  بلوار  یعنی  کمربندی  اولین 
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 70 دهة  در  هگمتانه(  )بلوار  کمربندی  آخرین  احداث  کار  شد. 
یافت. اتمام  جوالن  محله  نوسازی  و  بهسازی  شروع  با   همزمان 

مبانی نظری
نظریه )حرکت طبیعی( 

"بیل هیلیر" پژوهشگر انگلیسی، در نظریه خود به نام "حرکت طبیعی" 
)Natural Movement(، تأثیر پیکره بندی فضایی در شکل گیری 
الگوهای رفتاری و اجتماعی می پردازد. این تئوری، بر این عقیده است 
که در پیچیدگی شهر، ارتباط بین اجزا و عوامل سازنده شهر، نقش 
.)Hillier, et al, 1993( مهم تری نسبت به تک تک اجزا ایفا می کند 

در واقع هیلیر نظریه خود مبنی بر" حرکت طبیعی" را مطرح و در 
آن به تأثیر پیکره بندی فضایی بر حرکت عابر پیاده در سطح شهر 
تنهایی  به  پیکره بندی فضایی خود  که  بیان می دارد  او  می پردازد. 
مهم ترین عامل حرکت عابر پیاده در سطح شهر است )ریسمانچیان 
)Hillier, et al,1993: 30-31 از  نقل  به   1389 سایمون بل،   و 
)Configuration( تصویر 1 نشان می دهد اگرچه پیکره بندی فضایی 

 )Movement( و حرکت )Attraction( می تواند بر جاذب فضایی 
پیکره بندی فضایی،  ابتدا  نمی پذیرد.  تأثیر  آنها  از  اما  بگذارد،  تأثیر 
سایر  و  خرده فروشی  مکان یابی  سپس  شده،  حرکت  ایجاد  باعث 
بیشتر  جذب  به  منجر  حرکت  این  از  بهره وری  برای  کاربری ها 

عابرین و افزایش حرکت می شود )ریسمانچیان، 1389(.

SpaceSyntax معرفی روش نحو فضا
نظریه نحو یا چیدمان فضا ، در دهه 1970 توسط هیلیر و هانسون 
)1984( ابداع و توسط هیلیر در سراسر جهان گسترش پیدا کرد. این 
یک رویکرد نظری و تحلیلی است که از روش گرافیکی و ریاضی 
برای نمایش رابطه بین مفاهیم شکل یافته و فضای شهری استفاده 
می کند. یکی از اهداف اساسی آن، دستیابی به پیچیدگی بی اندازه 
فضای شهری از طریقی است که فضا بتواند خودش را به عنوان 
یک متغیر ارزیابی کند )Schneider,2007: 38(. چیدمان فضایی 
تحلیل  از  آمده  دست  به  متغیرهای  به کارگیری  از  است  عبارت 

. Hilier,1993 : تصویر 1. نمودار پیکربندی و جاذب فضایی. مأخذ
Fig. 1. Space Configuration & Attraction. Source: Hilier,1993.

پیکره بندی فضا در شناخت الگوهای هندسی مختلف که به واسطه 
)عباس زادگان،66:1381(.  آمده اند  وجود  به  شهرها  و  ساختمان ها 
به سخن دیگر، تئوری چیدمان فضایی به عنوان یک تئوری برای 
تحلیل ساختار فضایی و نظم درونی یک سیستم شهری به کاربرده 
و  ترتیب  نحوه  تحلیل  نظریه  این  هدف  )تمدن،1382(.  می شود 
آن  از طریق  که  است  در سطح شهری  موجود  فضاهای  چیدمان 
از طریق موقعیت و  ثانیًا  تعیین و  را  اواًل نقش و کارکرد هر فضا 
که  را  شهروندانی  اجتماعی  فعالیت های  و  رفتار  فضا،  هر  کارکرد 
به  )جمشیدی،1382(.  کند  تحلیل  می کنند  فعالیت  فضاها  این  در 
طور کلی این تئوری با استفاده از منطق ریاضی به تحلیل ساختار 
عابر  حرکت  اینکه  به  توجه  با  طرفی  از  و  پرداخته  شهر  فضایی 
پیاده نیز براساس پیکره بندی و ساختار فضایی شهر است، می توان 
بیان کرد حرکت طبیعی براساس روابط ریاضی و ریاضیات گسسته 
بخش  در  که  مثالی  )همانند  فضایی  پیکره بندی  با  برخورد  در 
با  می توانیم  نتیجه  در  می کند.  عمل  داده ایم(  توضیح  هم پیوندی 
یا  طبیعی  حرکت  بررسی  به  اسپیس سینتکس  تکنیک  از  استفاده 
عابر پیاده بپردازیم. در نهایت تحلیل های انجام شده با استفاده از 
نمایش درمی آید.  به  به  صورت دوبعدی و گرافیکی  رایانه ای   ابزار 

خط و نقشه محوری
محیط  یک  در  دید  و  دسترسی  خط  طوالنی ترین  محوری،  خط 
شهری است. نقشه محوری، شامل ساختاری از مجموعه فضاهای 
باز شهری است که براساس طوالنی ترین خط دید و دسترسی ایجاد 

 .)Bing Jiag,2008( شده است

)Std Dev( و انحراف معیار )Integration( هم پیوندی
میزان  ارزش  فضاست.  چیدمان  مفهوم  اصلی ترین  هم پیوندی، 
)فضاها(  خطوط  تعداد  میانگین  )فضا(،  خط  هر  هم پیوندی 
رسید.  شهر  فضاهای  تمام  به  آن  از  بتوان  که  است  واسطی 
توپولوژیکی  مفهومی  فضا  چیدمان  روش  در  هم پیوندی  بنابراین، 
 .)1381 )عباس زادگان،  متریک  و  فاصله ای  مفهومی  نه  و  دارد 
برخوردار  سیستم  در  باالتری  هم پیوندی  میزان  از  که  فضاهایی 
بیشتر  و  هستند  برخوردار  بیشتری  دسترسی  از  معمواًل  باشند، 
می شوند  مطرح  درون شهری  سفرهای  مقاصد  عنوان  به 
مستقیم  رابطه  موردی  مطالعات  بل،54:1389(.  و  )ریسمانچیان 
می دهد  نشان  را  فضا  در  افراد  حضور  میزان  و  هم پیوندی  بین 
.)Christophe Claramuntz & Bjijrn Klarqvist,2000( 

 به سخن دیگر روش چیدمان فضایی به کمک مفهوم هم پیوندی 
ثابت  تجربه  کند.  پیش بینی  را  پیاده راه  عبور  میزان  است  قادر 
از  استفاده  میزان  با  راه  یک  هم پیوندی  میزان  که  است  کرده 
حدی  تا  است،  مرتبط  گره  آن  در  پیاده  عبور  میزان  یا  گره  آن 
است  شده  شناخته  حرکت"  پتانسیل   " عنوان  به  معیار  این  که 
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.)Raford&Ragland,2003; Penn,2003;Hillier ,1996( 
باالتر  خیابان  یک  هم پیوندی  میزان  چه  هر  که  ترتیب  این  به   
فضا  نتیجه  در  و  بیشتر  آن  در  پیاده  عابر  حرکت  پتانسیل  باشد، 
برای استفاده کنندگان باالتر خواهد بود ) بحرینی وتقابن،6:1390(. 
اقتصادی  پتانسیل  باشد،  باالتر  پیاده  عابر  حرکت  میزان  هرچه 
متغیر  بهتر  درک  برای  می گیرد.  قرار  باالیی  حد  در  مکان  آن  در 
در  که  همان طور  باشد.  ثمر  مثمر  می تواند  زیر  مثال  هم پیوندی ، 
بیشتری  استفاده  تعدد  از  فضاها  برخی  است،  مشخص   1 جدول 
به عنوان بخشی از راه ارتباطی برخوردارند. از سوی دیگر، برخی 
ارتباطی  راه  دیگر  به  نسبت  نقطه  دورترین  در  که  هستند  فضاها 
حاضر  مثال  در  برخوردارند.  تکرار  تعدد  کمترین  از  و  داشته  قرار 
فضای F در نقشه 4 با 44 تکرار در جدول 1، بیشترین تعدد عبور 
استفاده نسبت به دیگر فضاها برخوردار است که نشان  می دهد از 
باالترین میزان هم پیوندی برخوردار است. قاعده ای که در تکنیک 
می شود. استفاده  نیز   Deptmap نرم افزار  و   اسپیس سینتکس 
Dept یکی از نکات قابل توجه در تکنیک اسپیس سینتکس و نرم افزار 

map توجه به نقشه های خروجی متغیر هم پیوندی است. بدین نحو 
که نرم افزار مربوطه، دارای رنگ بندی پیش فرضی است. فضاهایی 
به رنگ گرم  نقشه خروجی،  برخوردارند در  باالیی  که هم پیوندی 
)قرمز( و فضاهایی که از هم پیوندی پایین برخوردارند، با رنگ سرد 
 )آبی( مشخص می شوند )ریسمانچیان و بل،55:1389(؛)تصویر 2(.

از سوی دیگر، در بررسی ساختار فضای های شهری تنها به ارزش 
متغیر هم پیوندی، با توجه به تغییراتی )همانند طرح خیابان کشی ها( 
باید  بلکه  کرد  تکیه  نمی توان  دهد  رخ  زمان  در طی  می تواند  که 
و  انسجام  بررسی  به  که  سنجه  یک  عنوان  به  معیار،  انحراف  به 

هماهنگی ساختار فضایی می پردازد، نیز توجه کنیم. بر این اساس، 
انسجام  فضایی  ساختار  باشد  کمتر  معیار  انحراف  میزان  هرچه 
باالتری دارد. در واقع در بحث طراحی و برنامه ریزی شهری، افزایش 
ارزش هم پیوندی تمامی خطوط  )فضاهای شهری( به عنوان یک 
هدف مطرح نیست. بلکه هدف در این است که ارزش هم پیوندی 
منطقی  روندی  و  مراتبی  سلسله  ساختاری  در  شهری  فضاهای 
تدریجًا افزایش یا کاهش یافته و ساختار فضایی در شهر به انحراف 
معیار مطلوبی برسد )صادقی و همکاران،7:1392(. بنابراین در این 
نوشتار، با استفاده از متغیر انحراف معیار به بررسی ساختارمندی و 
انسجام شهری در روند خیابان کشی ها می پردازیم. از طریق متغیر 
هم پیوندی )Integration( به بررسی تغییرات هم پیوندترین فضاها 

در قبل و بعد از خیابان کشی ها پرداخته خواهد شد.

بررسی تغییرات ارزش هم پیوندی و انحراف معیار 
یافته های تحقیق

دوره اول : قبل از خیابان کشی ها تا سال 1310
و  متوسط  Deptmap" حداکثر ،  نرم افزار  از  حاصله  نتایج  طبق 
حداقل" میزان هم پیوندی در قبل از خیابان کشی ها یعنی در دوره 
طرفی  از  است.  0,449و0,311و0,185  با  برابر  ترتیب  به  قاجاریه 
میزان انحراف معیار آنکه در واقع ساختار و انسجام شهری را نشان 
مشخص   5 نقشه  در  که  همان طور  0,054است.  با  برابر  می دهد 
دارای ساختار  نظر هم پیوندی  از  دوره  این  در  است، شهر همدان 
شهر  قسمت  هم پیوندترین  که  بدین صورت  است.  مراتبی  سلسله 
بازار  مجموعه  درآمده،  نمایش  به  قرمز  رنگ  به   5 نقشه  در  که 
شهر همدان است. که در نقشه7 راسته بازارها، کاروانسراها و سراها 

تصویر 2. نمونه نقشه خروجی. مأخذ : نگارندگان. 
Fig. 2. Output map. Source: authors

جدول1.  جدول هم پیوندی فضا های ارتباطی. مأخذ: نگارندگان. 
Table  1. Integration table of communicating spaces. Source: authors.
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شهر  تجاری  منطقه  که  است  نکته  این  گویای  و  شده  مشخص 
از  با گذر  دیگر  از سوی  است.  همدان هم پیوندترین قسمت شهر 
به  و  مقدار هم پیوندی کمتر  به محالت،  و رسیدن  بازار  مجموعه 

سمت رنگ های سرد )رنگ آبی( میل می کند.
از طرفی دیگر، راسته بازار شهر همدان با دارا بودن ارزش هم پیوندی 
0,449 هم پیوندترین قسمت شهر و بیان کنندة ساختار استخوان بندی 
شهر همدان است که با توجه به نقشه 8 دروازه شوش را به دروازه 

بنه بازار وصل می کند، می تواند تصدیقی به آن باشد.

دوره دوم : از سال 1310تا 1332
همان طور که پیش تر بیان شد با روی کار آمدن رضاخان، تفکرات 
شبه مدرنسیتم برای تبدیل شهر ایرانی – اسالمی به شهری مدرن 
شکل می گیرد. تأثیر این تفکرات بر شهر، با ایجاد خیابان بر بافت 
قدیمی باعث تغییرات گسترده ای در شهر ایرانی – اسالمی شد. با 
اجرای مرحله اول طرح کارل فریش یعنی احداث شش خیابان بر 
بافت قدیمی شهر، با توجه به خروجی نرم افزار Deptmap " حداکثر، 
متوسط و حداقل" میزان هم پیوندی در دوره بعد از خیابان کشی ها و 
بعد از اجرای کمربندی به ترتیب برابر با 1,48،0,856و0,333 است. 
میزان  افزایش  باعث  احداثی  خیابان ها  که  است  نکته  این  گویای 
انحراف  میزان  دیگر  سوی  از  ولی  است.  شده  هم پیوندی شهری 

نقشه 1. شهر همدان. 1918. مأخذ : سازمان ارتش انگلیس،1297. 
Map . 1. Hamadan, 1918. Source: British Army, 1918.

نقشه 2. شهر همدان 1332. مأخذ : مصطفوی،1332. 
Map . 2. Hamadan, 1953. Source: Mostafavi, 1953.

است.  یافته  افزایش  نیز  مقدار  این  که  بوده   0,199 با  برابر  معیار 
همزمان با احداث خیابان ها، مقدار هم پیوندی مجموعه بازار کاهش 
و خیابان ها که با رنگ قرمز در نقشه 9 مشخص است هم پیوندترین 

قسمت شهر می شوند.
مقدار  خیابان،  شش  احداث  با  شد  بیان  که  همان طور  طرفی  از 
هم پیوندی شش خیابان نسبت به معابر کل شهر در سطح باالتر 
قرار گرفته است. این در حالی است که ساختار سلسله مراتبی شهر 
طی خیابان کشی ها با توجه به نقشه 9 از بین رفت و دسترسی از 
خیابان ها به محالت بدون روند منطقی و با جهش ناگهانی از رنگ 

قرمز به رنگ سرد )سبز( همراه است.

دوره سوم : 1339تا 1393 
بعد از اجرایی شدن طرح کامل کارل فریش یعنی احداث کمربندی ها، 
حداکثر میزان هم پیوندی 1,46، متوسط میزان هم پیوندی 0,775و 
حداقل هم پیوندی 0,210 شد. اگرچه میزان هم پیوندی نسبت به 
دوره قبل از خیابان کشی افزایش یافته ولی نسبت به دوره مرحله 
اول طرح کارل فریش کاهش یافته است. از طرفی نیز میزان انحراف 
معیار برابر 0,209شد که گویای افزایش انحراف معیار نسبت به دو 

دوره قبل است. 
 از یک سوی، با توجه به نقشه 11 که نقشه هم پیوندی است، خیابان ها 
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نقشه3. شهر همدان1393. مأخذ : شهرداری همدان. 
Map 3. Hamadan, 2014. Source: Hamadan Municipality.

نقشه4. نقشه همپیوندی فضاهای ارتباطی. مأخذ : نگارندگان. 
Map . 4. Interconnectedness map of communicating spaces. Source: authors.

نقشه5. هم پیوندی شهر همدان سال  1297. مأخذ : نگارندگان. 
Map. 5. Interconnectedness of Hamadan in 1918. Source: authors.

نقشه6. هم پیوندی شهر همدان سال  1297. مأخذ : نگارندگان. 
Map . 6. Interconnectedness of Hamadan in 1918. Source: authors.

: طرح جامع  بازار و کاروانسراهای(. مأخذ  )راسته  بازار شهر همدان  نقشه7. مجموعه 
مرجان، دهة 40. 

Map. 7. Hamadan Bazar Complex (Series of Shops and Caravansaries). 
Source: Master Plan of Marjan, 1970s.

نقشه 8. شکل گیری بازار در دوره اسالمی. مأخذ : سلیمانی،1393. 
Map. 8. Formation of market in Islamic period. Source: Soleimani, 2014.
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به  توجه  با  دیگر  از سوی  است.  درآمده  نمایش  به  قرمز  رنگ  به 
نقشه 13 کاربری های شهر همدان در دهة80)ه.ش(، می توانیم بیان 
کنیم که نقش عام شش خیابان طرح کارل فریش، تجاری است. 
آن  هم پیوندی  میزان  که  فریش  کارل  طرح  خیابان های  بنابراین 
 نسبت به معابر دیگر در سطح باالیی قرار دارد، اکثراً تجاری هستند. 

بحث
طبق بررسی های انجام شده برای پاسخگویی به سؤال اول مبنی 
بر تأثیرگذاری خیابان کشی ها بر میزان هم پیوندی شهری با توجه 
متغیر  متوسط  میزان  که  کرد  بیان  می توان  مربوطه  نرم افزار  به 
هم پیوندی با توجه به جدول 2 در دوره قبل از خیابان کشی ها برابر 
احداث  از  قبل  )یعنی  خیابان کشی ها  از  بعد  دورة  در  و   0,311 با 
کمربندی ها( برابر با 0,856 و بعد از اجرای طرح کامل کارل فریش 

نقشه9. هم پیوندی شهر همدان سال 1332. مأخذ : نگارندگان. 
Map . 9. Interconnectedness of Hamadan in 1953. Source: authors.

نقشه 10. هم پیوندی شهر همدان سال 1332. مأخذ : نگارندگان. 
Map . 10. Interconnectedness of Hamadan in 1953. Source: authors.

نقشه11. هم پیوندی شهر همدان سال  1332. مأخذ : نگارندگان. 
Map . 11. Interconnectedness of Hamadan in 2014. Source: authors.

نقشه12. هم پیوندی شهر همدان سال  1332. مأخذ : نگارندگان. 
Map . 12. Interconnectedness of Hamadan in 2014. Source: authors.

. نقشه 13. خیابان ها و نقش تجاری آن. مأخذ : نقش پیرواش،1387 :124 
Map. 13. Streets and its commercial role. Source: naghsh Pyrvash,2008: 124.
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برابر با 0,775است. که نتایج نشان دهندة افزایش میزان هم پیوندی 
خیابان کشی هاست.  دورة  از  قبل  به  نسبت   ،1 نمودار  به  توجه  با 
بدین مفهوم که طرح کارل فریش سبب افزایش میزان هم پیوندی 
ذکر  قابل  نیز  نکته  این  البته  است.  شده  شهر  کل  ساختار  در 
بین  یعنی  اول  دوره  در  کارل فریش(  مزبور)طرح  طرح  که  است 
از  کنون(  )1339تا  دوم  دوره  به  نسبت  )1310تا1332(  سال های 
میزان هم پیوندی بیشتری برخوردار شده است. در نتیجه با احداث 
کمربندی میزان هم پیوندی کل شهر کاهش یافته و به نظر می رسد، 
ناشی از اضمحالل بسیاری از راه های ارتباطی درون محالت در اثر 
احداث خیابان های کمربندی باشد. ولی همچون مقدار آن )میزان 

هم پیوندی( نسبت به دوره قبل از خیابان کشی ها باالتر است. 
از سوی دیگر همان طور که در نقشه 5 مشخص است، شهر در دوره 
قبل از خیابان کشی دارای سلسله مراتب هم پیوندی است. )همانند 
دوره  دو  در  اصفهان  شهر  مورد  در  همکاران  و  صادقی  پژوهش 
سلجوقی و صفویه( بدین صورت که هم پیوندترین قسمت شهر یعنی 
مجموعه بازار )که با توجه به نقشه 7 راسته بازارها و کاروانسراهای 
نمایان  )قرمز(  گرم  رنگ  با  گردآمده اند(  مجموعه  این  در  همدان 
است. با دور شدن از راسته ها بازار و فضاهای عمومی و نزدیک شدن 
میل  )آبی(  سرد  رنگ های  به  گرم  رنگ های  طیف  از  محله ها  به 
می کند. حال آنکه در دوره بعدی )بعد از احداث خیابان بر روی بافت 
قدیمی شهر( این سلسله مراتب هم پیوندی از بین رفت و دسترسی 

از خیابان به محالت بدون رعایت میزان دسترسی مقدور است.
نیز  و  همکاران  و  یزدانفر  پژوهش های  به  توجه  با  طرفی  از   
یا  محوری  که  داشت  بیان  می توان  بل  سایمون  و  ریسمانچیان 
هم پیوندترین  درآید،  تصویر  به  قرمز  رنگ  به  که  شهری  فضای 
فضا  دریک  تجاری  فضاهای  تجمع  اگرچه  است  شهر  فضای 
به  توجه  با  بنابراین  باشد.  فضاها  هم پیوندی  بر  دلیل  می تواند 
از این دوره به بعد  نقشه های 9 و 10 به این نتیجه می رسیم که 
)خیابان ها(  محورها  قرمز  رنگ  به  توجه  با  خیابان کشی(  )احداث 
این  در  تجاری  فضاهای  وجود  و  شهری  فضای  هم پیوندترین 
باشد.  آن  بر  تصدیقی  می تواند   13 نقشه  به  توجه  با  خیابان ها 
بنابراین درکل می توان بیان کرد اگرچه مقدار هم پیوندی افزایش 
و  صادقی  پژوهش  به  توجه  با  هم پیوندی  افزایش  این  ولی  یافته 
ارتباطی  فضاهای  مراتب  سلسله  رعایت  عدم  دلیل  به  همکاران، 
و از طرفی کاهش شدید هم پیوندی در قسمت بازار که روزگاری 
هم پیوندترین قسمت شهر بوده، مثبت تلقی نمی شود. در مورد پاسخ 
به سؤال دوم ؛ یعنی بررسی ساختار شهر می توان بیان کرد، اگرچه 
یافته  افزایش  هم پیوندی  میزان  خیابان کشی ها  اجراشدن  از  بعد 
خیابان کشی  از  بعد  معیار  انحراف  میزان  افزایش  به  توجه  با  ولی 
)یعنی در هر دو مرحله با توجه به نمودار 2( با کاهش ساختارمندی 
روبرو  انسجام شهری  و  تعادل  خوردن  برهم  و  هماهنگی شهر  و 
شده ایم. در واقع با احداث شش خیابان، شهر همدان تکه تکه شده 

نمودار1. نمودار انحراف معیار. مأخذ : نگارندگان. 
Diagram. 1.  Standard Deviation Diagram. Source: authors.

نمودار2. نمودار متوسط ارزش هم پیوندی. مأخذ : نگارندگان. 
Diagram. 2.  Diagram of Average Value of integration. Source: authors.

نمودار3. نمودار حداقل ارزش هم پیوندی. مأخذ : نگارندگان. 
Diagram. 3.   Diagram of minimum value of integration. Source: authors.
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و هماهنگی و انسجام شهری خود را از دست  داده است، همانند 
 حالتی که برای شهر اصفهان در دوران پهلوی اتفاق افتاده است.

از سوی دیگر، یکی از ویژگی های شهری ایرانی- اسالمی رعایت 
سلسله مراتب فضایی در شبکه های ارتباطی است . همان طور که در 
نقشه 5 مربوط به سال 1297 مشخص است و نیز با توجه به جدول 
که  است   0,449 با  برابر  هم پیوندی  ارزش  حداکثر   4 نمودار  و   2
متعلق به راسته اصلی بازار شهر همدان با توجه به نقشه 7 در دوره 
قبل از خیابان کشی است. در حالی که حداکثر هم پیوندی در دوره 
بعدی )1310-1332( برابر با 1,486 و این عدد متعلق به یکی از 
خیابان های احداثی طرح کارل فریش است. بنابراین می توان بیان 
کرد که با احداث خیابان ها، بازار از نظر هم پیوندترین فضا کاهش 
فضای شهری  عنوان هم پیوندترین  به  خیابان  و  رانده  به عقب  و 
همان طور که بیان شد، شکل می گیرد. بعد از احداث کمربندی ها، 
در دوره بعد )1339 تا دهة 70( حداکثر ارزش هم پیوندی برابر با 
طرح  خیابان های  به  متعلق   11 نقشه  به  توجه  با  که  است   1,46
کارل  طرح  احداثی  خیابان های  آن،  طبق  که  است  فریش  کارل 
فریش همچنان هم پیوندترین فضای شهری هستند. ولی نکته بارز 
در این میان کاهش مقدار حداکثر ارزش هم پیوندی بعد از احداث 
قبلی  دوره  خیابان های  دسترسی  اهمیت  از  که  کمربندی هاست 
باشد که  نکته  این  آن  اصلی  دلیل  نظر می رسد  به  و  کاسته شده 
 کمربندی ها مقداری از میزان دسترسی خیابان ها را بر عهده گرفته اند. 

نمودار4. نمودار حداکثر ارزش هم پیوندی. مأخذ : نگارندگان. 
Diagram. 4.  Diagram of maximum value of integration. Source: authors.

یکی از نکات بارز که در پژوهش صورت گرفته توسط ریسمانچیان و 
سایمون بل در رابطه با تهران در مورد ساختار اصلی شهر است که طبق 
آن ساختار اصلی شهر همدان با توجه به حداکثر میزان هم پیوندی، 
راسته  بازار اصلی است. در صورتی که با احداث شش خیابان ساختار 
اصلی شهر همدان دستخوش تغییراتی می شود و از این دوره به بعد، 
 خیابان های طرح کارل فریش ساختار اصلی شهر را شکل می دهند.

جدول2. مقادیر ارزش هم پیوندی در کل محدوده در سه دوره. مأخذ : نگارندگان. 
Table 2. The value amounts of integration in total range for three courses. Source: authors.

نتیجه گیری
دوره پهلوی، دوران تغییرات وسیع کالبدی و فضایی برای بسیاری از شهرها از جمله شهر همدان بوده است. طرح کارل فریش، تغییرات 
وسیعی بر ساختار و هم پیوندی شهر ایجاد کرد. براساس تحلیل های صورت گرفته، طرح مزبور مقدار هم پیوندی کل شهر همدان را به مقدار 
قابل توجهی افزایش و نیز مقدار هم پیوندی )میزان دسترسی( را در قسمت بازار )که در قبل از خیابان کشی ها دارای بیشترین هم پیوندی 
بوده( را کاهش داده است. از سوی دیگر، خیابان به عنوان هم پیوندترین فضا و ستون فقرات شهر از این دوره به بعد معرفی می شود. از 
طرفی نیز، طرح مزبور به دلیل عدم سنخیت با بافت قدیم شهری سبب افزایش انحراف معیار یا عدم تعادل فضایی و انسجام شهری شده 

است. به  طور کلی نتایج طرح کارل فریش را می توان به شرح زیر دانست :
از بین رفتن سلسله مراتب فضایی یا سلسله مراتب راه های ارتباطی.

کاهش هم پیوندی یا کاهش دسترسی به بازار، که عمومی ترین فضای شهری در دوره قاجاریه بوده است.
معرفی خیابان به عنوان ستون فقرات شهری .

برهم خوردن تعادل فضایی یا نظام ساختاری شهری. 
حال آنکه طرح مزبور، اگرچه باعث مشکالت و به حاشیه کشیدن بازار به عنوان عمومی ترین فضای دوران قبل از خیابان کشی ها شده است. 
ولی می توان با ارایه پیشنهاداتی که نیازمند مطالعات گسترده است، دوباره بازار را با توجه به قدمت و ویژگی های معماری و شهرسازی و نیز 

زمینه های اقتصادی که در آن وجود دارد، ارتقا داده و از آن به عنوان یک محور سرزنده استفاده کنیم.
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Evaluating Carl frish’s Design on Spatial Structure Configuration Concerning 
Old Contexture in Hamadan )Using Space Syntax Technique(
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Abstract
By extinction of Qajar dynasty and Reza khan reign, pseudo modern thoughts were formed in Iran. The layout of streets 
design implemented as the first aspects of modern urbanization on old (ancient) contextures, and this not only had negative 
influence (effect) on sectional system and Bazaar as most general civil spaces, but also damaged the spatial structure and 
civil associated hierarchy (status quo). In pre courses, Bazaar played a role as civil back bone, while after this period the 
streets became powerful borders by implementation of the layout of and Bazaar’s powerful edge was replaced by street 
edges. As mentioned, layout of streets design implemented as the first aspect of modern urbanization, in some cities 
including Hamadan. Design preparation for Hamadan, was assigned to a German named Carl Frish whose plan was 
approved in October, 1931 and began in 1932 and finally completed simultaneously with the beginning of improvement 
and reconstruction design implementation of Joolan sector. During 1990s (Gregorian calendar) the plan was identical 
with a star which formed one square and six avenues branching from its center with angles of 60 degree. This paper uses 
descriptive – analytic method in research and utilizes space syntax and Depth map software to evaluate the effect of 
Carl Frish’s process on Hamadan status.  At first city map of Hamadan is studied at 3 courses, 1918-1932(before layout 
Streets), 1932-1960 (implementation of one square and six avenues) and 1960-2014(implementation of cingulated streets 
and completion of prepared project) followed by providing an axial map and city in foresaid software. According to the 
software results,  the mean of total city association before layout of streets (at 1918) is equal with 0.311 and the most 
associated part of city in this era is the series of Bazaar( that consists of caravansaries and commercial building and shops) 
to maximum amount of associating 0.449. Meanwhile the amount of standard deviation which introduces solidarity of 
city is equal with 0.054 in this era. However, after the implementation of street design layouts according to Carl Frish 
(implementation of one square and six streets) the amount of total association has changed to 1.48 and increased the amount 
of standard deviation to 0.199. By completion of the design that is by formation of cingulated streets in 1990s (Gregorian  
Calendar), the average association reaches to 0.775 with the most association in Carl Frish’s street and maximum amount 
of 1.46 with standard deviation of 0.209. As it is clear in relevant software, during the implementation of Carl Frish’s 
design the amount of city associating has increased. It is also citable that the mentioned plan ( Carl Frish’s plan) at the first 
course (1932 to 1953) towards  the second course( 1960) has contained more amount of associating, which is signified 
that by formation of cingulated streets the  amount of total city associating has reduced inside sectors. On the other hand 
in previous course of layout of streets associated part of city (Bazaar and its shops) are illustrated by color (red) which 
receded from hot color to cold colors (blue). While in next course (after formation of street) the amount of accessibility is 
possible. From this era to next (layout of street formation) the red color axis (street) is the most associating part of city and 
commercial spaces in these streets can be concessive of it. Although the amount of associating is increased, disregard of 
hierarchy of communication spaces is drastic. Associating reduction in Bazaar which once was the highest is not positive. 
In reviewing the urban structure it can be said that, although after implementation of street layouts, the amount of 
associating has increased. But regarding addition in the amount of standard deviation after layout of street, have been 
met at the reduction of structuralism and city coordination and balance collision and urban solidarity. In fact by formation 
of the six streets, Hamadan is tattered and missed its own coordination and civic solidarity. As it said maximum value 
of association is equal with 0.44 which belongs to main series (shops) of Bazaar in Hamadan, at pre course street 
layouts. While the maximum association at next course (1932-1953) is equal to 1.486 which belongs to formation of 
avenues in Carl Frish’s project. As a result, in generation of these streets, Bazaar which had the most associated space 
lost its strength and the street as the most associated civil spaces were formed. After formation of cingulated streets, 
the maximum value of association is equal with 1.46 in next course (1960to decade 90), which belongs to Carl Frish’s 
streets design. Streets of Carl Frish’s resulted most association of civil space and it is manifested at its maximum value of 
association after formation after formation of cingulated streets which has diminished the important of pre course streets 
access. Eventually it seems that cingulated streets have undertaken the quantitative of access rate of the streets.
• Generally we can summarize the influence of Carl Frish’s project on status of Hamadan as follows:
• To waste   spatial hierarchy or hierarchy of connection ways.
• To reduce association or Bazaar access which has been the most general civil space in Qajar era.
• To present avenue as city backbone 
• To collide the spatial balance or civil structural system.
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