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چکیده
در سده اخیر و در شهرهای تاریخی، طرح های توسعه شهری ازجمله طرح های جامع و برنامه های ساخت خیابان مسبب 
مداخالت وسیع و مشکالتی از جمله از بین رفتن یکپارچگی بافت شهری بوده اند. این مداخالت در محالت تاریخی نمود 
کرده است؛ زیرا همواره یکی از مهم ترین ویژگی های این محدوده ها، ساختار یکپارچه و انسجام اجزای آن  بیشتری پیدا 
به محوریت مرکز محله بوده  و مداخالت شهری بدون شناخت ساختارهای فضایی به چند پاره شدن بافت و از بین رفتن 
انسجام درونی آن منجر شده است. در این مقاله به طور خاص پیامدهای ساخت دو خیابان  فاضل نراقی و علوی بر روی 
کاشان و مرکز آن مطالعه می شود. براین اساس این مقاله در پی پاسخ دادن به این  ساختار فضایی محله سلطان میراحمد 
که ساخت دو خیابان بیان شده چه پیامدهایی در ارتباط با ساختار فضایی محله داشته  و چه آسیب هایی  پرسش هاست 
کرده  است. برای پاسخ دادن به این پرسش ها، محدوده مورد نظر در سه مقطع زمانی مختلف و با توجه به  را به آن وارد 
گرفته شده در  کار  تغییرات ایجاد شده، مطالعه و وضعیت آن طی سه دوره یادشده مقایسه شده است. روش تحقیق به 
این مقاله توصیفی_تاریخی است و بر مطالعه ساختار فضایی شهر استوار شده و درعین حال یافته های مبتنی بر تکنیک 
اسپیس سینتکس با وضعیت فضای شهری و دسترسی ها در سه دوره یادشده مقایسه  شده تا تصویر روشنی از تغییرات را 
کمک روش اسپیس  خ داده شده، مدل محوری شهر به  کند. بنابراین برای دستیابی به تحلیلی دقیق از تغییرات ر آشکار 
گرفته  گرفته اند.  تحلیل های صورت  کاوی قرار   سینتکس تحلیل شده و براین اساس داده ها در نرم افزار depth Map مورد وا
که توسعه های شهری و ایجاد خیابان های جدید در درون و یا  گزیده نشان می دهد  با تکیه بر ارزیابی دو متغیر انسجام و 
که برخی از این خیابان ها توان بالقوه تبدیل  نزدیک محله سلطان میراحمد نتایج متفاوتی در پی داشته  است. به نحوی 
خ داده شده، بخش های درونی محله  کرده اند. از سوی دیگر در اثر تغییرات ر شدن به هسته جدید در ساختار محله را پیدا 
کل شهر از دست داده و به  و ازجمله مرکز تاریخی آن جایگاه خود را در ساختار فضایی محله، محدوده شهری پیرامون و 

مرکزی فرعی تبدیل شده اند.

کاشان، محله سلطان امیراحمد. گانکلیدی: پیکره بندی فضایی، اسپیس سینتکس ، محدوده تاریخی شهری،  واژ
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یادشده، فراتر از تقسیم آن به دو پاره شرقی و غربی باشد. این مقاله 
با بررسی دو خیابان فاضل نراقی و علوی در پی پاسخ دادن به این 
که ساخت دو خیابان یادشده چه پیامدهایی برای  پرسش هاست 
ساختار فضایی محله سلطان میراحمد داشته و چه آسیب هایی 
کرده است؟ براین اساس، این مقاله در پی  به محله یادشده وارد 
روشن کردن نحوه تأثیرگذاری ایجاد محورهای جدید بر خصوصیات 
و  مرکز محله سلطان میراحمد  بر  کید  تأ با  یادشده  فضایی محله 
از اصلی ترین  از آن طریق بتواند یکی  تا  گذرهای تاریخی آن است 
شناسایی  را  شهری  مــحــدوده  ایــن  به  آسیب رسان  ســازوکــارهــای 
تأثیرگذاری این  تا چگونگی  کند. مقاله همچنین در پی آن است 
کز مهم محله و همچنین دامنه آسیب ها را  محورهای جدید بر مرا
دست کم از نظر اثرگذاری بر پیکره بندی محدوده شهری مورد نظر 

مطالعه و تجزیه وتحلیل کن

2.چارچوبنظری
کالبدی آن سابقه طوالنی  کاشان و بستر  مطالعه ساختار فضایی 
نحوه  مطالعه  به  بیرشک  ثریا  همچون  محققانی  ازجمله  دارد. 
شیوه  پرداخته اند.  آن  تکامل  و  توسعه  رونــد  و  شهر  شکل گیری 
مطالعات وی براساس تفکیک دوره ها و شناخت شهر در هر دوره 
موقعیت  به  توجه  و  ارتباطی  راه هـــای  مهم ترین  نقش  بــراســاس 
گرفتن نظام اقتصادی،  با در نظر  عناصر مهم شهری و همچنین 
مطالعات   .)Birashk, 1996( دوره هاست  آن  فرهنگی  و  اجتماعی 
کاشان نیز سابقه دارد. وارثی و همکاران در  آسیب شناختی در مورد 
مطالعات خود بر روی محدوده تاریخی شهر کاشان با روشی تحلیلی 
کالبدی آن پرداخته اند. بنابر  و پیمایشی به سیر تحوالت تاریخی و  
یافته های این تحقیق، شهرسازی دوران معاصر با به ارمغان آوردن 
جبران  آسیب های  شهر،  اداری  مرکزیت  توسعه  و  فلکه  و  خیابان 
 .)Varesi et al., 2006( کرده است ناپذیری بر بافت ارگانیک آن وارد 
تناسب  عدم  که  شده  داده  نشان  دیگری  پژوهش  در  همچنین 
بودن  باال  و  امــروز  نیازهای  با  قدیمی  دسترسی  شبکه های  میان 
هزینه ساخت وساز در محدوده تاریخی از مهم ترین علل تغییر فرم و 

  .)Varesi, et al., 2013( کالبدی آن محدوده است تحوالت 
خ  داده  شده نیازمند  باوجوداین، نگاه آسیب شناختی به تغییرات ر
کنار  در  رو  ازایـــن   اســت.  دیگر  مطالعاتی  ــای  روش هـ کارگیری  بــه 
دقیق تر  بررسی  بــرای  روش هایی  کارگیری  به  یادشده،  مطالعات 
کمک آنالیز رایانه ای همچون  کالبدی شهرها و محله ها به   ساختار 
روش اسپیس سینتکس1 می تواند درک بهتری از تغییرات را فراهم 
کند. ال سید در پژوهش خود اسپیس سینتکس را به عنوان روشی 
برای تحلیل ساختار فضایی در مقیاس معماری و شهری معرفی 
روابــط اجتماعی  و  ارتباط بین فضای شهری  به تحلیل  و  می کند 
تکنیک  از  استفاده  با  می پردازد )Al Sayed et al., 2014(.  هیلیر 
شهر  ساختار  شکل گیری  چگونگی  بررسی  به  سینتکس  اسپیس 
اجتماعی  عوامل  روی  بر  آن  تأثیر  و  اقتصادی  عوامل  به  توجه  با 
می پردازد و شناخت ساختار فضایی به عنوان یک عامل مؤثر در 
را  شهری  ساختار  در  گسست  یا  و  انسجام  الگوهای  شکل گیری 

1 Space Syntax

1.مقدمه
که عمدتًا با محوریت توسعه محورهای  طرح های جامع و تفصیلی 
ارتباطی سواره تعریف شده اند و همچنین موج قدیمی تر ساخت 
خیابان ها پیش از دوره طرح های جامع، دگرگونی های بسیاری را 
در ساختار فضایی شهرهای ایران پدید آورده انــد. نخستین تأثیر 
و  شهرها  تاریخی  محدوده  در  کالبدی  مداخالت  با  تحوالت  این 
تخریب عناصر اصلی شهر ایرانی مانند بازار پدیدار شده است. شهر 
به  احتمااًل  و  دارد  کهن  قدمتی  آن  تاریخی  هسته  که  نیز  کاشان 
از مداخالت پیش بینی شده  باز می گردد،  از دوران اسالمی  پیش 
این گونه  اخیر  و در طی صد سال  نمانده    امان  این طرح ها در  در 
کرده است. این تغییرات  مداخالت را در ساختار تاریخی خود تجربه 
کمال الملک و خیابان های منشعب از آن در دل  با ساخت میدان 
هسته تاریخی شهر آغاز شده اند. ساخت این میدان و خیابان های 
منتهی به آن بدون توجه به محدوده و قلمرو محله های تاریخی 
را در پی داشته  کهن  اجــزای شهر  گسست میان  و ساخت شهر، 
گسستگی میان عناصر درون محله ها و همچنین در  است؛ ازجمله 
گسستگی میان محله ها و بازار قابل مشاهده  که در  مقیاسی دیگر 
است. این تغییرات درعین حال با دگرگونی ساخت شهر و معرفی 
فضاهای جدید و همچنین نظامی از دسترسی های نوین، زمینه را 

کردند.  برای ایجاد توسعه های همانند خود در آینده فراهم 
یــادشــده در  الــگــوی  بــا  رونــد توسعه شهری  اخیر  طــی چهار دهــه 
کرده؛ به خصوص روند توسعه شهری به سوی  کاشان ادامه پیدا 
گرفته است. در سال های  شمال و غرب محدوده تاریخی سرعت 
اخیر نیز طرح های جامع و تفصیلی برای پاسخگویی به نیازهای 
کنان تدوین شدند و برخی از آنها نیز به منظور حل مشکالت  سا
درآمدند.  اجرا  به  شهری  توسعه  و  عمومی  حمل ونقل  و  ترافیکی 
کمک  این طرح های توسعه نه تنها به حل معضالت ترافیکی شهر 
به ساخت و خصوصیات شهر، منجر  توجه  با عدم  بلکه  نکردند، 
تعامل آن  و  ارتباطی شهری  ایجاد چالش های جدی در نظام  به 
تاریخی  محدوده  عماًل  که  طــوری   به  شدند.  تاریخی  محدوده  با 
گرفت.  را در پیش  رانــده شد و مسیر فرسودگی و زوال  به حاشیه 
محالت  قلب  در  جدید  خیابان های  احــداث  که  می رسد  نظر  به 
از هم  به  آنها، منجر  گرفتن ساخت فضایی  تاریخی بدون در نظر 
کز  پاشیدگی این محدوده های شهری و به حاشیه رانده شدن مرا
گذرهای تاریخی آنها شده است. محله سلطان  میراحمد ازجمله  و 
تأثیر ساخت شبکه  که تحت  از شهر تاریخی است  محدوده هایی 
جنوب  منتهی الیه  در  محله  این  گرفته اند.  قرار  خیابان ها  جدید 
غربی شهِر محصور در حصار سلجوقی و در جوار قلعه جاللی قرار 
که پس  نراقی  گرفته است. به  نظر می رسد ساخت خیابان فاضل  
و  پیکره بندی  بر  تأثیراتی  شــده،  ساخته  )1956م(   1335 سال  از 
که  به خصوص  گــذاشــتــه  اســت.  محله  ایــن  فضایی  خصوصیات 
گوشه شهر واقع شده و از سوی جنوب و غرب  محله مورد نظر در 
گام  در  امــا  نداشته است.  راه  دیگری  وسیع  شهری  مــحــدوده  به 
دو  به  را  آن  )1970م(،   1350 دهه  در  علوی  خیابان  ساخت  دوم، 
کرده و باعث شده تا بخشی از محله در سوی شرقی  پاره تقسیم 
گیرد. به نظر می رسد تأثیرگذاری ساخت خیابان  خیابان جدید قرار 
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که به  طور مشخص به  کنون پژوهشی  باوجود مطالعات یادشده، تا
تحلیل جزئی تر تغییرات ناشی از توسعه ها و ایجاد محورهای جدید 
گرفتن میزان یکپارچگی و  در ساختار محله های تاریخی با در نظر 
کز و محورهای مهم آن محدوده ها بپردازد، انجام  نفوذپذیری مرا
مطالعه  و  انتخاب  شهری  محدوده ای  مقاله  این  در  نشده است. 
تأثیر  و غرب تحت  از سوی شمال، شرق  که طی چند دهه  شده 
گرفته است. باوجوداین محدوده  ساخت خیابان های متعدد قرار 
عناصر  به واسطه  که  اســت  قدمت  با  تاریخی  محله  یک  یادشده 
می شود.  محسوب  گردشگری  مهم  اهــداف  از  معماری  ارزشمند 
مرکز  و  محله  وضعیت  بهبود  بــه  مــی تــوانــد  آن  مطالعه  بنابراین 
نامنسجم آن، تعریف جهات توسعه آتی و ازجمله توسعه گردشگری 
شهری  مــحــدوده هــای  در  همچنین  و  محله  کــرانــه ای  نواحی  در 

پیرامون کمک کند.
کرانه های محله دارد.  بررسی اولیه نشان از انزوای نواحی واقع در 
کهن  عالوه براین، ارتباط محله با شهر نه از طریق ساخت فضایی 
که بیشتر از طریق خیابان ها صورت می گیرد. به  و محالت مجاور 
نیز  را  محله  ایــن  مرکز  فضایی  آشفتگی  می بایست  مشکالت  ایــن 
نیازمند  کردن چنین آسیب هایی  کم اثر  یا  کردن و  افــزود. برطرف 
شناخت نحوه تأثیرگذاری مجموعه تغییرات جدید بر ساخت شهر 
از  بهره گیری  می بایست  هــدف،  به  رسیدن  بــرای  اســت.  تاریخی 
که به تحلیل دقیق و همه جانبه از  روش هایی مد نظر قرار بگیرد 
بافت تاریخی و نظام فضایی شهر تاریخی یا زیربخش های آن کمک 
می کند. اسپیس سینتکس ازجمله روش هــای شناخت و تحلیل 
نظام فضایی شهر، از طریق مطالعه پیکره بندی فضا و ارتباط آن 
با منطق اجتماعی و شناختی فضاست. علت به  کارگیری این روش 
که برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پیچیده فضایی و ارتباط آن با 
یا در مقیاس فضاهای شهری استفاده می شود  فضاهای داخلی 
گیر بودن روش و شــمول  )Grout & Wang, 2013, 301 , 319(، فرا
گســتره وسیعی از طرح هــا و  ازجمله امکان مطالعه و تحلیل  آن بر 

.)Hamedani, 2015, 86( فضاست
کلی، اسپیس سینتکس روشی برای بررسِی روابط  در یک تعریف 
اجتماعی در فضای معماری و شهری است و در آن از نمودارها برای 
گرفته می شود و فرم  ترجمه این روابط به الگوهای ترسیمی بهره 
 Memarian,( نــدارد  روش  این  تحلیل  و  تجزیه  در  نقشی  کالبد،  و 
در  پیکره بندی  نظریه   1984 ســال  در  هانسون1  و  هیلیر   .)2003
کردند و بر مبنای آن نظریه اسپیس سینتکس  معماری را مطرح 
که الگوهای حرکتی در یک  معرفی شده است. هیلیر معتقد است 
شبکه شهری اساسًا به وسیله پیکره بندی فضایی تعیین می شود 
کلیدی در چگونگی رخدادهای اجتماعی و فرهنگی  و فضا نقش 
اسپیس  هیلیر،  اعتقاد  به   .)Makri & Folkesson, 2000, 9( دارد 
که به مطالعه  سینتکس مجموعه ای از نظریه ها و روش هایی است 
به منظور دریافت  پیکره بندی فضا در مقیاس معماری و شهری 
چگونگی اثر متقابل ساختار پیکره بندی فضا و سازمان اجتماعی 
و رفتارهای اجتماعی می پردازد )Dideban et al., 2014, 41(؛ و این 
روش صرفًا یک تکنیک برای تحلیل مدل حرکتی نیست، بلکه برای 

1  Hillier, B & Hanson, J

این روش در   .)Hillier & Vaughan, 2007( حائز اهمیت می داند
گرفته شده  است. ازجمله در یک  کار  مورد برخی شهرهای ایران به 
تحقیق، پیکره بندی و ساختار فضایی تهران مطالعه شده و نقش 
کننده از روش اسپیس سینتکس در خوانش  نظریه های حمایت 
 Rismanchian( نقشه ها و مقادیر به دست آمده، بررسی شده است
با  مشابهی  پژوهش های  نیز  دیگری  محققان   .)& Bell, 2010
که  مسعودی نژاد  ازجمله  داده انـــد؛  انجام  یادشده  روش  به  اتکا 
با مطالعه بر روی بازار و هسته تاریخی شهرهای دزفول و شوشتر 
در دوره های مختلف و با اتکا به روش اسپیس سینتکس، نسبت 
کرده  کالسیک مناطق مرکزی ایران بررسی  این بازارها را با بازارهای 
 )Karimi, کریمی است )Masoudi Nejad, 2017(؛ و همچنین کیوان 
با معطوف شدن به  با روش یادشده و  که   1997; Karimi, 2000(
ساختار ارگانیک شهرهای ایران، تغییرات ساختاری برخی شهرها 
اسپیس  اساس  براین  است.  کرده  مقایسه  یکدیگر  با  و  مطالعه  را 
کننده مطالعه شکل کلی شهر با استناد  سینتکس می تواند تکمیل 
خ  داده  شده در نقشه و بررسی همزمان رویدادهای  به تغییرات ر

تاریخی باشد. 
یزد  شهر  تاریخی  محدوده  بررسی  به  پژوهشی  در  عباس زادگان 
کرده  به روش اسپیس سینتکس و در سه مقطع زمانی مبادرت 
فضاهای  که  می دهد  شــرح  خــود  مطالعه  نتیجه  در  وی  اســت. 
گرفته اند و دخالت  شهری ایران براساس منطقی ساختاری شکل 
ساختار  و  سینتکس  اسپیس  شــاخــص هــای  در  تغییر  شــهــر،  در 
طراحان  او  نظر  از  مطالعه  نوع  این  دارد.  به دنبال  را  آن  فضایی 
که براساس آن می توان نتیجه  شهری را قادر به ارائه مدلی می کند 
 Abbaszadegan,( هر نوع رفتار در فضاهای شهری را پیش بینی  کرد
2002(. بنابراین مطالعه دوره های مختلف توسعه و تحول مناطق 
تاریخی شهری نیز ممکن است درک بهتری از نحوه ایجاد تغییرات 
کند. وی در مطالعه دیگری برروی  و نتایج حاصل از آنها را روشن 
احیای  در  معابر  شبکه  بــه  ترافیکی  نگاه  مشهد،  شهر  ساختار 
کلیت ساختار فضایی شهرها  به  توجه  بدون  بافت های فرسوده 
و همچنین اتخاذ راهکاری واحد برای هر یک از این بافت ها را از 
 Abbaszadegan et al.,( علل انزوای محدوده تاریخی بر می شمارد
که محدوده موضوع این مقاله  2012(. این همان مشکلی است 
شهر،  تاریخی  محدوده  کل  بررسی  بر  عــالوه  اســت.  روبــه رو  آن  با 
خ  داده  شده در  اسپیس سینتکس می تواند به مطالعه تغییرات ر
کند. برای مثال در یک پژوهش به  کمک  محله های تاریخی نیز 
بررسی طرح های توسعه شهری در محله زینبیه محدوده تاریخی 
کل محله  کالن توجه شده و ساختار  زنجان در مقیاس محلی و 
براساس پارامترهای اسپیس سینتکس تحلیل و نتیجه گیری شده 
که طرح های توسعه شهری تأثیرات متفاوتی در مقیاس های ُخرد 
کالن به همراه دارند )Aliabadi & Babaei, 2018(. در نمونه  های  و 
مشابه دیگر، پژوهشگران با بررسی ساختار هسته شمالی اصفهان 
که مداخالت شهری  کرده اند  آشکار  تاریخی همدان  نیز هسته  و 
تاریخی،  محدوده های  اصلی  خصوصیات  گرفتن  نظر  در  بــدون 
 Sadeghi et al., 2013;( انزوای این محدوده ها منجر می شود  به 

.)Alitajer & Sahraie, 2017
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3.روش
در  اســت.  تحلیلی  توصیفی  پژوهش  این  در  شده  استفاده   روش 
کتابخانه ای و اسنادی، مشاهده  ابزارهای  فرآیند انجام پژوهش، 
مقطع  سه  در  نظر  مورد  محدوده  رایانه اِی  شبیه سازی  و  میدانی 
از  استفاده  با  سینتکس  اسپیس  روش  به  نقشه ها  آنالیز  و  زمانی 
بنابر  ایــن منظور  بــرای  بــوده اســت.  نظر  Depth Map مد  نــرم افــزار 
مطالعه بستر زمانی تغییر و تحوالت یک سده اخیر، تالش شده تا 
دوره های مهم محله از نظر تغییرات شهری شناسایی شود. سپس 
نقشه محله در این دوره هــا با توجه به اسناد و مــدارک و ازجمله 
برداشت  و  مطالعه  و  قدیمی  بــازســازی هــای  هــوایــی،  عکس های 
نیاز  مــورد  محوری  نقشه های  آنها  براساس  و  شــده  تهیه  میدانی 
نظر  با در  نقشه ها  بازخوانی شده اند. تحلیل  نرم افزار  و در  تنظیم 
گزیده  انسجام محلی و شاخصه  کالن،  انسجام  گرفتن سه متغیر 
انجام شده است. براین اساس در این مقاله، ساخت فضایی محله 
و  تحلیل  و  اسپیس سینتکس مطالعه  با روش  میراحمد  سلطان  
همچنین  و  کاشان  تاریخی  محدوده  فضایی  ساخت  با  آن  رابطه 
خیابان های  همچون  شهری  جدید  عناصر  از  آن  تأثیرپذیری 

همجوار بررسی می شود )تصویر شماره1(. 

4.بحثویافتهها
تــاریــخــی و محله سلطان  ــاشــان  عــنــوان »ک ادامـــه و ذیــل ســه  در 
»یافته های  و  محله«  فضایی  پیکره بندی  »مطالعه  میراحمد«، 
پژوهش« مباحث اصلی مقاله در سه محور بررسی تاریخی و ارائه 
اسپیس  سنجش های  مطالعات،  انــجــام  بـــرای  ــدی  ــن دوره ب یــک 

سینتکس و یافته های مقاله تبیین می شوند.

4.1.کاشانتاریخیومحلهسلطانمیراحمد
سابقه سکونت در منطقه کاشان به دوران قبل از اسالم باز  می گردد؛ 
کنان منطقه در محدوده سیلک  که احتمااًل سا برای مثال دوره ای 
می زیسته اند. اما از اواخر دوران ساسانی و طی سده های نخست 
گرفته و توسعه  کاشان در محل فعلی شکل  که  دوران اسالمی است 
کاشان، نشان از سیر  گرفته بر روی  یافته  است. مطالعات صورت  
از دوران اسالمی  آغازین پیش  از هسته های  توسعه و تحول شهر 
طوالنی،  دوران  این  طی   .)Birashk, 1996( دارد  قاجار  دوران  تا 
گرفته و توسعه  کنار ساخت فضایی اصلی شهر شکل  محالت نیز در 
یافته  اند. شهرهای ایران در دوران اسالمی به صورت مجموعه ای 
از محالت متجانس دارای ساختاری روشن و مرتبط االجزا مبتنی 
شرایط  از  متأثر  و  شهری  عناصر  و  مجموعه ها  ارتباط  و  ترتیب  بر 
آب و هوایی بوده اند و در کل می توان روابط میان اجزای شهر را ذیل 
که مرکز شهر و مرکز محله  کرد؛ بدین صورت  اصل پیوستگی خالصه 
از طریق یک رشته فضاها و عناصر ارتباط  دهنده )گذرهای اصلی و 
میادین( با هم در ارتباط بوده اند )Tavassoli, 2012, 13(. احتمااًل 
کاشان نیز تا پیش از تغییرات سده اخیر چنین خصوصیتی را دارا 
بوده است. هرچند توسعه تدریجی آن باعث شده تا موقعیت ها و 
محدوده های متفاوتی در شهر قابل شناسایی باشد. از مهم ترین 
که به نخستین سده های  محدوده ها، بخشی از شهر تاریخی است 

توسعه  خصوص  به  و  شهری  شبکه  و  ریخت شناسی  منطق  فهم 
دیگر  طــرف  از   .)Hillier et al., 1993, 32 ( مــی رود  کــار  به  شهری 
محیط  در  رابطه ها  توضیح  منظور  به  شهری  طراحان  و  معماران 
مصنوع از زبان و بیان توپولوژی استفاده می کنند. بنیاد توپولوژی 
که به جای توصیف شکل اجزای یک  گراف استوار است  بر نظریه 
به  اجــزا  آن  پیکره بندی  چگونگی  و  آنها  میان  رابطه  به  سیستم، 
که بعدها نظریه اسپیس سینتکس بر  کل متمرکز است  عنوان یک 
همین مبنا شکل می گیرد )Masoudi Nejad, 2017, 79(. از این رو، 
رابطه میان توسعه شهری  به نظر می رسد روش یادشده به فهم 
و عناصر جدید همجوار با محله و همچنین سازوکار اثرپذیری آن 

کمک کند. 
یک  پیکره بندی  توصیف  یا  توضیح  بــرای  توپولوژیک  محاسبات 
سیستم فضایی، براساس دو واحد اندازه گیری پایه اتصال و عمق 
عنوان  به  "اتصال"1   .)Masoudi Nejad, 2017, 80( می شود  انجام 
واضح ترین مفهوم در میان پارامترهای اسپیس سینتکس شناخته 
نقطه  یک  که  می شود  تعریف  نقاطی  تعداد  عنوان  به  و  می شود 
می کند  پیدا  ارتباط  دیگر  نقاط  با  آنها  طریق  از  مستقیم  طــور  به 
)Jafary & Khanian, 2013, 287(. در واقع این شاخص داللت بر 
کید دارد. "عمق"2 به تعداد  رابطه دارد. در مقابل، عمق بر  فاصله تأ
می رسد.  دیگر  نقطه  به  نقطه  یک  از  که  می شود  گفته  گام هایی 
که در شهر  گفته می شود  در فضای شهری نیز به تعداد فضاهایی 
 Yazdanfar( کنیم تا به فضاهای مورد نظر برسیم باید از آن عبور 
در  فاصله  جنس  که  داشــت  توجه  باید   .)& Mousavi, 2009, 60
گرچه این دو شاخص  عمق از نوع توپولوژیک است و نه هندسی. ا
گراف  از اهمیت فراوانی برخوردارند، اما در توضیح مقایسه بین دو 
درستی  پاسخ  به  نمی توان  لزومًا  مختلف  انــدازه هــای  با  یادشده 
بــرای  و همکارانش  معضل، هیلیر  ایــن  حــل  ــرای  ب یــافــت.  دســت 
اندازه گیری این گونه سیستم ها، واحدهای هنجار شده متعددی 
که مهم ترین آن انسجام است  کرده اند  گراف ارائه  برای محاسبات 
 Masoudi Nejad, 2017,( گراف را نشان می دهد که یکپارچگی یک 
82(. در واقع "انسجام"3 مهم ترین شاخص در اسپیس سینتکس 
محسوب می شود. هرچه فضایي از میزان انسجام باالتري برخوردار 
باشد، یکپارچگی بیشتري با فضاها و ساختار شهر دارد؛ همچنین 
برخوردارند  نیز  بــاالتــري  دسترسي  از  بیشتر  انسجام  با  فضاهاي 
بخشی  گر  ا ساده،  زبان  به   .)Yazdanfar & Mousavi, 2009, 60(
یا  گره، مرکز  آن  باشد،  انسجام  باالترین مقدار  گراف دارای  از یک 
قلب توپولوژیک سیستم محسوب شده و در واقع در دسترس ترین 
گراف محسوب می شود. خود انسجام  بخش سیستم از دیگر نقاط 
که مهم ترین آنها  کرد  را می توان در مقیاس های مختلفی محاسبه 

کالن4 و انسجام محلی5 است. انسجام 

1 Connectivity

2 Depth  

3 Integration  

4 Global integration

5 local integration
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نظامی و در واقع ارگ شهر بوده است. بنابراین با توجه به جایگاهی 
با خطوط شعاعی دو  گذرهای شهری  کرد،  که قلعه در شهر پیدا 
 Birashk,( را به هم پیوند می دادند )قطب اصلی )یعنی بازار و ارگ

389 ,1996( )تصویر شماره3(.  
با توجه به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره یادشده 
گردید  کالبد شهری دوره یادشده متجلی  کاشان در  هویت اصلی 
و تقریبًا تا حدود 1300 خورشیدی )1920م( ساختار شهری دوران 
سلجوقی با تغییراتی قابل تشخیص باقی ماند. در دوران یادشده 
بسزایی  سهم  محالت  شکل گیری  و  توسعه  در  امامزادگان  مقابر 
موقعیت  دلیل  به  سلطان میراحمد  محله  میان  این  در  داشتند. 
کنار قلعه ارگ قرار داشت، از اهمیت و موقعیت ویژه  که در  محله 
گذر زمان از جمله محالت اعیان نشین شهر به   برخوردار بوده و در 

 .)Birashk, 1996, 395( شمار می رفته است

تاریخی  محدوده  مرکزی  هسته  می گردد.  باز  کاشان  شکل گیری 
و  راه هــا  توسعه  با  بویه  آل  حکوت  زمــان  در  و  اســالم  از  بعد  شهر، 
عناصری  شد.  همراه  چشمگیری  رشد  با  کشور  بازرگانی  گسترش 
کشاورزی بودند. بعدها با  که این هسته را شکل دادند، قلعه های 
فروریختن حصار و باروی قلعه ها، محدوده و نام محالت از همین 
کنار راه شمالی جنوبی و شرقی  گرفت. این هسته در  قلعه ها نشأت 
گذر اصلی را در شهر به دلیل قرار  که نقش  غربی و همچنین راهی 
گرفتن عناصر مهم شهری در مسیر آن داشت )هسته اولیه بازار(، 
 Birashk,( استخوان بندی اصلی شهر را تا قرن چهارم شکل دادند

383 ,1996( )تصویر شماره2(.
در  بازرگانی  و  تجاری  جاذبه های  )5-7ه.ق(  سلجوقی  دوره  در 
که ملشکاه سلجوقی قلعه جاللی  کاشان تقویت شدند؛ به طوری  
شهر  به  که  جایی  و  سلطان میراحمد  محله  فعلی  محدوده  در  را 
کاماًل اشراف داشت، بنا نهاد. این قلعه دارای عملکردی حکومتی 

گرامفرآیندتحقیق تصویرشماره1:دیا

 Birashk,(هستهاولیهشهردرسالهایاولیههجری:)تصویرشماره2)راست

)1996, 386

 Birashk,(توسعهشهردردورانسالجقه،5-7ه.ق:)تصویرشماره3)چپ

)1996, 391
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گونه طرح ها، تغییر مثبتی در  تدوین شدند. اما به رغم تدوین این  
بهبود اوضاع نابسامان محدوده تاریخی به وجود نیامد و در نیمه 

گون شدت یافت. گونا دوم دوره یادشده تخریب بافت به دالیل 

سلطانمیراحمد محلۀ پــژوهــش: قلمرو و مــحــدوده .4.1.3
کاشان

کاشان  محله سلطان  میراحمد در جنوب غربی محدوده تاریخی 
گرفته    است. این محله از نظر موقعیت  کنار قلعه جاللی قرار  و در 
کوشک صفی و سرفره در شرق و همچنین  قرارگیری با محله های 
سوریجان و ترک آباد در شمال در ارتباط است و به  لحاظ موقعیت 
دسترسی از سمت شرق به خیابان علوی، از سمت غرب به خیابان 
به  جنوب  سوی  از  و  فاضل  نراقی  خیابان  به  شمال  از  بخارایی، 
کاشانی محدوده می شود )تصویر شماره4(. محله  خیابان سپیده 

توسعه  از  قــبــل  ــا  ت تــاریــخــی  شــهــر  دهــنــده  بـــازتـــاب  نخست  دوره 
کاشان است. در این دوره، بافت و عناصر و  شهرنشینی جدید در 
که  همچنین ساختارهای اصلی شهر حفظ شده است؛ به طوری  
تا قبل از دوران پهلوی و ایجاد خیابان در محدوده تاریخی، تغییر 
خ نداده  بود. این وضعیت تا دو دهه بعد نیز  جدی در ساختار آن ر
کم وبیش ادامه یافته  است. دوره دوم همزمان با ورود برنامه های 
کاشان و ایجاد ساختارهای جدید در محدوده  توسعه شهری به 
خیابان  هایی  ساخت  ادامــه  در  تغییرات  این  اســت.  تاریخی  شهر 
اول در شهرهای  از دوره پهلوی  که ساختشان  پیوستند  به وقوع 
کانون های تجاری_ بزرگتر آغاز شده بود. تغییرات یادشده با ایجاد 
شهر  سوم  دوره  یافت.  ادامــه  جدید  خیابان های  مسیر  در  اداری 
از  تا زمان حاضر مربوط دانست. بعد  انقالب  از  به بعد  را می توان 
انقالب به حفاظت تاریخی توجه شد و طرح های توسعه شهری نیز 

کاشان شاهد تغییرات بسیاری شده   و عوامل مختلفی مانند توسعه 
عدم  ساختار سیاسی_اجتماعی در آن نقش داشته اند؛ همچنین 
افراد  مهاجرت  به  کنان،  سا روز  نیازهاي  با  شهر  قدیم  بافت  تطبیق 
میـراحمـد(  سلطان  تاریخی )محالتی همچون  بومی محدوده های 
رخـت  محـالت  این  از  نیز  اقتصادي _اجتماعی  رونق  و  شــده  منجر 
بهبود  دیگر  طــرف  از   .)Varesi, et al., 2014, 21( بربسـته است 
وضعیت گردشگری در این محله طی سالیان اخیر با تغییر کاربری ها 

و تغییر چهره محله همراه بوده است.

کاشاندرسدهاخیر 4.1.2.دورهبندیسیرتغییروتحول
کرده و با در  که توسعه شهر در سده اخیر تجربه  با توجه به روندی 
روند توسعه  و  تغییرات عمده  گرفتن شکل شهر در هر دوره،  نظر 
به سه دوره  را می توان  اخیر  کاشان طی یک صد سال  در  شهری 
کرد: الف. دوره نخست: تا ابتدای سلطنت پهلوی؛ ب.  زیر تقسیم 
دوره دوم: از دهه 1330 )1950م( تا دهه 1360 )1980م(؛ پ. دوره 
سوم: از دهه 1370 )1990م( تا دهه 1390 )2010م( )جدول شماره1(. 

کاشاندرسدهاخیر 4.1.1.تغییروتحوالت
که  بــوده  بارویی  در  محصور  معاصرش،  توسعه  از  پیش  تا  کاشان 
خود در محاصره اراضی مزروعی قرار داشته و از طریق دروازه های 
برقرار می کرده است.  ارتباط  ج  با جهان خار بارو، شهر  در  موجود 
در اوایل دهه نخست سده جاری و در اثر تقویت راه ارتباطی بین 
باروی  اصفهان،  و  تهران  مانند  کشور  پراهمیت تر  کز  مرا و  کاشان 
شهر از سمت شمال شرقی تخریب شد. همزمان با فروپاشی بارو، 
حدود  در  داد.  روی  نیز  نوین  اقتصادی_سیاسی  وقایع  نخستین 
داخل  در  سراسری  خیابان های  )1950م(،   1330 دهه  سال های 
بافت قدیم شهر احداث شدند. به  نظر می رسد با استقرار شبکه ای 
کمال الملک، پیوستگی  از خیابان های متقاطع به مرکزیت میدان 
کرد؛  گسسته شد و نظام محالت تغییر  شبکه معابر تاریخی از هم 
که الگوی تقسیمات محالت را شبکه معابر جدید تعیین  به طوری  
این رخدادها، شهر  اثر  در   .)Varesi, et al., 2006, 140( می کردند 
در اطراف معابر جدید ارتباطی و جایی بیرون از محدوده تاریخی 
به  گفت  می توان   .)Hesamian, et al., 2004, 162( یافت  توسعه 
دلیل رشد سریع توسعه شهری طی یک قرن اخیر، بافت شهری 

جدولشماره1:دورههایمختلفتوسعهمحدودهسلطانمیراحمد 

دوره سومدوره دومدوره نخستدوره

سال
پهلوی  دوره  تا  اول.  پهلوی  دوره  ابتدای  تا 
به خوبی  را  تاریخی خود  اول، شهر ساخت 

حفظ کرده است.

دهه های 1330 تا 1360
)دهه های 1950 تا 1980م(

دهه های 1370 تا 1390
)دهه های 1990 تا 2010م(

نقشه

Google earthسازمان نقشه برداری کشور )1335(مهندسین مشاور شهروخانه )1374(منبع
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تصویرشماره4:محدودۀتقریبیمحلهسلطانمیراحمدبههمراهعناصرمهم،مرکزمحلههاوگذرهاوخیابانها 

ب. خیابان علوی، لبه ای فعال دارد و دست کم در برخی قسمت ها 
دارای بدنه ای ارزشمند نیز هست. 

انسجام محله شده  تاریخی متعدد موجب  پ. وجود محورهای 
 است.

که در امتداد محورهای یادشده قرار دارند، به  ت. عناصر تاریخی 
کیفیت محورها و محله افزوده اند.

که عمدتًا شامل مکان های زیارتی  کز فعال در محله  گره ها و مرا ث. 
کارایی دارند. هستند، همچنان به عنوان فضای شهری 

که در  گذرهای تاریخی تشکیل شده   ساختار شبکه معابر محله از 
گذشته با محله های دیگری مانند درب اصفهان و محتشم نیز در 
گرفتن ارزش این  ارتباط بوده اند. با توسعه شهری و عدم در نظر 
حاضر  در حال  و  شده  محدود  محله  درون  به  آنها  ارتباط  گذرها، 
مجاور  خیابان های  طریق  از  عمدتًا  محله ها  دیگر  با  دسترسی 

امکان پذیر است )تصویر شماره6(.

نقش  که  است  بروجردی  تاریخی  گذر  همچنین  و  مرکز  دو  دارای 
ارتباطی بین  خیابان علوی و قلب محله را ایفا می کند. مرکز محله 
کنار بقعه سلطان   که در  با فرم فضایی میدان است  گرهی  اصلی 
و  دارد  خود  پیرامون  متفاوتی  کاربری های  شده،  واقع  میراحمد 
گورستان محله بوده  است. مرکز محله دیگر،  گذشته بخشی از  در 
از  ترکیبی  مرکز  این  است.  دختران  چهل  مقبره  مقابل   باز  فضای 
کالبدی خاصی در آن دیده نمی شود.  گذر است و نشانه  میدان و 
در واقع این مرکز، قدمت چندانی ندارد و در اثر ساماندهی محوطه 
گرفته و  کارگاه های بافندگی شکل  مقبره و همچنین تخریب پاره ای 

به همین دلیل در این پژوهش در مرکز توجه نخواهد بود. 
کلی ویژگی های این محدوده به این شرح است: به طور 

تقسیم می شود  و مسکونی  ارگ  به دو بخش  این محدوده  الــف. 
)تصویر  شماره5(.

)Bagh_e Andisheh, 2010, 263( تصویرشماره5:سازمانفضاییمحله)Bagh_e Andisheh, 2010, 67(تصویرشماره6:شبکهمعابر
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گذرهای اصلی محله نسبت به این خیابان  دالیل آن موازی بودن 
است که با وجود ایجاد دسترسی قوی در قلب بافت، تأثیر زیادی در 
افزایش یکپارچگی و انسجام محله نداشته  و تنها منجر به افزایش 

خیابان های متقاطع همجوار شده  است. 
در دهه های اخیر و با احداث خیابان علوی شرایط متفاوتی ایجاد 
یافته است  چشمگیری  نسبتًا  افــزایــش  انسجام،  مــیــزان  و  شــده 
مرزهای  در  علوی  و  نراقی  فاضل   خیابان  دو  شــمــاره2(.  )جــدول 
تأثیر  علوی  خیابان  امــا  هستند.  واقــع  محدوده  شرقی  و  شمالی 
بیشتری در افزایش انسجام محدوده داشته  است. علت را باید در 
کرد  گذرهای اصلی محله جست وجو  متقاطع بودن این خیابان با 
گذرها و در مجموع به افزایش انسجام  که به افزایش انسجام این 
کل محدوده منجر شده  است. با نگاهی جزئی تر و در صورتی که مرکز 
محله را مبنا قرار دهیم، اعداد مقادیر متفاوتی را نشان می دهند. 
کاشان به  ترتیب طی سه  شاخص انسجام مرکز محله نسبت به کل 
دوره مورد بحث در ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است ) جدول 
که خیابان فاضل  نراقی در دهه 40  شماره2(. این بدان معناست 
کل  کاهش انسجام مرکز محله نسبت به ساخت فضایی  منجر به 
کاشان شده   است. این اتفاق به دو دلیل امکان پذیر است؛ نخست 
فاصله قابل توجه خیابان با مرکز محله و دوم، موازی بودن خیابان 

گذرهای اصلی منتهی به مرکز محله.  با 

4.2.بحث:مطالعهپیکرهبندیفضاییمحله
از  نظر  مــورد  دوره  ســه  مــحــوری  مــدل  ابــتــدا  نقشه ها،  آنالیز  بــرای 
گردید )تصویر شماره7(.  ترسیم  و  تهیه  کاشان   تاریخی  محدوده 
بــازخــوانــی شــد و    ucl depthmap نــرم افــزار  ایــجــاد شــده در  فــایــل 
گرفت تا میزان  سپس در محیط این نرم افزار آنالیز ترکیبی صورت 
از  استفاده  با  نهایت  در  شــود.  مشخص  نظر  مــورد  شاخص  های 
گراف های تهیه شده،  کدام از شاخص  ها و با توجه به  مقادیر هر 
وضعیت پیکره بندی و ساختار فضایی محله سلطان میراحمد در 

بستر شهر، تحلیل و ارزیابی شد.

4.2.1.ارزیابیمحلهبراساسمیزانانسجام
محدوده سلطان  میراحمد طی دوره دوم و سوم مورد مطالعه در 
کل  این مقاله و با احداث خیابان های جدید، با افزایش انسجام 
گــراف هــای سمت راســت و  بــوده اســت )تصویر شــمــاره8،   مواجه 
که محدوده یادشده  وسط(. این اتفاق منطقی به نظر می رسد. چرا
در کنار دو خیابان مستقیم و طوالنی علوی و فاضل  نراقی قرار گرفته 
که قباًل اشاره شد، محورهای مستقیم و طوالنی در  و همان طور 
باید  البته  از انسجام بیشتری برخوردار می شوند.  نقشه محوری، 
توجه داشت، این افزایش بین دوره اول تا احداث خیابان فاضل  
نراقی در دوره دوم بسیار ناچیز بوده  است )جدول شماره2(. یکی از 

کاشاندرسهدورهبهترتیبازراست:1300)1921م(،1340)1961م(و1390)2011م( تصویر7:نقشهمحوریشهر

کالندردورههاینخست)دهه1300(،دوم گرافهایمیزانانسجام کلمحدودهسلطانمیراحمد؛بهترتیبازچپبهراست تصویرشماره8:نقشهانسجام

گرفتهاند)دهههای1960،1920و2010م(.هرچهارزشمتغیرافزایشمییابد،مسیرهابهطیفتیرهرنگمتمایلمیشوند. )دهه1340(ودورهسوم)دهه1390(قرار
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جدولشماره2:مقدارعددیشاخصانسجامکالنکاشانومحلهسلطانمیراحمددربازههایمختلف

دهۀ 1390 )2010م(دهۀ 1340 )1960م(دهۀ 1300 )1920م(شاخص انسجام کل

0/440/720/86میانگین شهر کاشان

0/920/850/96میانگین مرکز محله 

0/880/891/03میانگین محدوده 

گرفته است )تصویر شماره10(. در مقابل این  در عمق بیشتری قرار 
گذرهای متقاطع با خیابان فاضل  نراقی با افزایش انسجام  تغییر، 
مواجه شده   اند. علت آن اتصال مستقیم معابر یادشده به خیابان 
که جایگاه  فاضل نراقی است. در اثر این تغییرات مشاهده می شود 

کرده است.  و اهمیت معابر شرقی غربی و شمالی جنوبی تغییر 

گزیده 4.2.2.ارزیابیمحلهبراساسشاخصه
است  الزم  شهر،  فضایی  ساختار  ساماندهی  چگونگی  فهم  بــرای 
توجه  مــورد  دسترسی ها«  »شبکه  و  فضایی«  »انسجام  همزمان 
که  اســت  نکته  ایــن  به  توجه  در  دو  ایــن  میان  تفاوت  گیرد.  قــرار 
یا  کز  مرا آشکارکننده  واقع  در  محلی(  و  کالن  از  )اعم  انسجام  مرکز 
مقصدهای مهم است؛ در صورتی  که شبکه دسترسی ها، مهم ترین 
را نشان می دهد. در  کز  مرا آن  به  برای رسیدن  مسیرهای ممکن 
شاخص  یک  وسیله  به  دسترسی  شبکه  توپولوژیک،  محاسبات 
که در ادبیات اسپیس سینتکس  بینابینی درک و تحلیل می شود 

میزان  بخواهیم  که  صورتی  در  شــد،  بیان  پیش تر  که  همان طور 
بررسی  مـــورد  آن  ــراف  اطـ بــه  نسبت  را  مــحــدوده  یــک  یکپارچگی 
این  کنیم.  استفاده  محلی  انسجام  شاخص  از  باید  دهیم  ــرار  ق
کاشان انجام  گام برای بافت ارگانیک  گرفتن پنج  بررسی با در نظر 
محدوده  در  محلی  انسجام  مقدار  که  شد  مشاهده  و  پذیرفت1 
بقعه سلطان میراحمد در حدود سال 1340 )1961م( در دوره دوم 
کاهش  نخست،  دوره  ابتدای  در  )1921م(   1300 ســال  نسبت  به 
باید  امر  داشته  است )تصویر شماره9، سمت چپ و وســط(. این 
متأثر از احداث خیابان فاضل  نراقی در شمال این محدوده تلقی 
گذرهای مهم شرقی غربِی منتهی به  که در امتداد  شود؛ خیابانی 
از  مرکز محله ساخته شده  و به علت شکل مستقیم و طول خود 
مقدار انسجام بیشتری برخوردار است و به مرکز جدیدی برای این 
بخش از شهر مبدل شده  است. در نتیجه حضور خیابان یادشده، 
یکپارچگی و انسجام نقاط دورتر نسبت به خیابان و به  طور خاص، 
کاهش یافته و مرکز یادشده  محدوده مرکز محله سلطان میراحمد 

گرافهایمیزانانسجاممحلیدردورههاینخست)دهه1300(،دوم تصویرشماره9:نقشهانسجاممحلیمحدودهسلطانمیراحمد؛بهترتیبازچپبهراست

گرفتهاند)دهههای1960،1920و2010م(.هرچهارزشمتغیرافزایشمییابد،مسیرهابهطیفتیرهرنگمتمایلمیشوند. )دهه1340(ودورهسوم)دهه1390(قرار

جدولشماره3:مقدارعددیشاخصانسجاممحلیکاشانومحلهسلطانمیراحمددربازههایمختلف

دهۀ 1390 )2010م(دهۀ 1340 )1960م(دهۀ 1300 )1920م(شاخص انسجام محلی

1/031/171/46میانگین شهر کاشان

1/221/110/84میانگین مرکز محله به کل

نظر  در  محلی  انسجام  گام های  تعداد  محاسبه  برای  که  1 مقداری 
 Karimi,( کریمی  کیوان  بررسی های  اما  است.  گام  سه  شده ،  گرفته  
که با توجه به شکل ارگانیک بافت های شهری در  1997( نشان می دهد 

گرفته شود. گام در نظر  ایران، این مقدار بهتر است پنج 
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مسیر در محدوده تبدیل شده  و نقشی هم پایه با یک مسیر اصلی 
)تصویر  کرده است  پیدا  محله  دسترسی های  استخوان بندی  در 
شماره11، سمت راست(. بنابراین در دوره سوم و در مقیاس محله 
خیابان  به  مهم  گذرهای  و  محله  ارتباطی  شریان های  اتصال  با 
گذرهای منتهی به آن  علوی، افزایش انسجام محلی این خیابان و 
دور از ذهن نیست )تصویر شماره9، سمت راست(. در واقع به  نظر 
با ایجاد خیابان  تأثیر مرکز محله  که قدرت نفوذپذیری و  می رسد 
علوی  خیابان  جدید،  وضعیت  این  در  یافته است.  کاهش  علوی 
گرفتن نقش ساختاری مرکز محله سلطان میراحمد،  با در اختیار 
به عنوان یک مرکز محله با ساختار خطی ایفای نقش می کند. البته 
گرفت؛ هرچند این خیابان  نباید تأثیر خیابان بخارایی را نیز نادیده 
نسبت به خیابان علوی در فاصله بیشتری از مرکز محله سلطان 
کمتر ی برآن می گذارد. باوجود  گرفته و درنتیجه تأثیر   میراحمد قرار 

گرفته شود.  این، تأثیرگذاری آن نباید نادیده 

گزیده  شاخص  می برند.  ــزیــده«1 نــام  »گ شاخص  عــنــوان  بــه  آن  از 
براساس شاخص پایه اتصال محاسبه می شود و معیار ارتباط میان 
که شاخص  گــراف اســت؛ درحــالــی  یک جــزء با تمام اجــزای دیگر 
 Masoudi( انسجام بر مفهوم فاصله توپولوژیک استوار شده  است
کل  Nejad, 2017, 91(. از این منظر، در  حالی  که شاخصه انسجام 
نشان  را  شهر  کل  با  آن  یکپارچگی  میزان  شهری،  فضای  یک  در 
گزیده نشان  دهنده در دسترس ترین و در نتیجه  می دهد، شاخصه 

پرترددترین مسیرهای شهری است.
گذرهای  بر  عمود  که  علوی  خیابان  احــداث  با  اخیر  دهه  های  در 
در  محلی  انسجام  شــده ،  ساخته  محله  قلب  در  و  محله  اصلی 
شــمــاره9(.  )تصویر  یافته   اســت  افــزایــش  آن  بــا  متقاطع  گــذرهــای 
انسجام  می شویم  متوجه  محله،  مرکز  به  نگاهی  با  حــال  درعین 
کاهش  توجهی  قابل  مــیــزان  بــه  قبلی  دوره  دو  بــا  مقایسه  در  آن 
علوی  خیابان  که  می رسد  نظر  به  شماره3(.  )جــدول  است  یافته 
در  دسترس  ترین  به  عماًل  کــرده،  ایجاد  محدوده  در  که  نفوذی  با 

گرفتهاند گرافهایعمقدردورههاینخست)دهه1300(،دوم)دهه1340(قرار تصویرشماره10:نقشهعمقمحدودهسلطانمیراحمد؛بهترتیبازچپبهراست

)دهههای1960،1920و2010م(.هرچهارزشمتغیرافزایشمییابد،مسیرهابهطیفتیرهرنگمتمایلمیشوند.

گزیدهدر گرافهایشاخصه گزیدهمحدودهتاریخیومحدودهسلطانمیراحمد)محدودهنقطهچین(؛بهترتیبازچپبهراست تصویرشماره11:نقشهشاخصه

گرفتهاند)دهههای1960،1920و2010م(.هرچهارزشمتغیرافزایشمییابد،مسیرها دورههاینخست)دهه1300(،دوم)دهه1340(ودورهسوم)دهه1390(قرار

بهطیفروشنترمتمایلمیشوند.

1 Choice
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کاشان به  به عمق محله شده   و به عنوان مسیری مهم در شهر 
با  متقاطع  گذرهای  ویژه  )به  محله  انسجام  و  یکپارچکی  افزایش 
کرده  است. اما با ارزیابی مرکز محله در نسبت  خیابان علوی( کمک 
خیابان  می شوند.  آشکار  دیگری  تغییرات  پیرامون،  محدوده  با 
علوی با دسترسی بهتر، از قدرت نفوذ مرکز محله سلطان  میراحمد 
وضعیت  ایــن  در  و  اســت؛  کاسته  ــراف  اط محورهای  با  نسبت  در 
جدید، مرکز قدیمی با از دست دادن مرکزیت انسجام محله به یک 
مرکز درجه 2 تبدیل شده  است. براین اساس مرکز و قسمت غربی 
محله از نظر انسجام با بستر محله صدمه دیده و با افزایش شاخص 
و تضعیف دسترسی همراه شده اند. در عوض خیابان های  عمق 
کاهش عمق و تقویت دسترسی مواجه  متقاطع با خیابان علوی با 
که خیابان علوی  گفت  شده اند )تصویر شماره12(. درواقع می توان 
به ساختار  توجه  با  و  کرده  ایجاد  بافت محدوده  که در  نفوذی  با 
خطی و شکل مستقیم خود، به در دسترس ترین مسیر در محدوده 
سلطان  میراحمد تبدیل شده و نقش یک مرکز محله جدید را در 
و  اصلی  محله  مرکز  آن،  متعاقب  و  کــرده  پیدا  شــده  یــاد  محدوده 

قدیمی را به حاشیه رانده است.
گرفته، به نظر می رسد دو موضوع می تواند  براساس تحلیل صورت 
کند؛ نخست، تقویت  کمک  به تقویت مرکز محله سلطان میراحمد 
محورهای شمالی جنوبی در حد فاصل مرکز محله و خیابان فاضل 
که افزایش اتصال و در نهایت افزایش نفوذپذیری مرکز محله  نراقی 
حد  در  فرعی تر  گذرهای  تقویت  دوم،  و  داشــت  خواهد  پی  در  را 
که در  کوچه قلعه جاللی  فاصل مرکز محله و خیابان علوی همچون 
گرفته و ارتباط بصری وسیعی با قلعه  حاشیه جنوبی محدوده قرار 

و محیط پیرامون آن دارد. 

4.3.یافتههایپژوهش
با مطالعه برروی شاخص های به دست آمده در این مقاله می توان 
چنین تصور کرد که احداث دو خیابان علوی در شرق و فاضل  نراقی 
در شمال محدوده منجر به تغییراتی در ساختار محدوده سلطان 
از  متفاوت  خیابان  دو  این  تأثیرگذاری  میزان  شده اند.   میراحمد 
انسجام  میزان  فاضل  نراقی  خیابان  ساخت  اســت.  بــوده   یکدیگر 
کل محدوده را به میزان ناچیزی افزایش داده  است. با وجود این، 
که نسبت به مرکز محله دارد  خیابان یادشده با توجه به موقعیتی 
گذرهای اصلی  با  آن  بودن  مــوازی  و  توجه  قابل   فاصله  ازجمله  و 
کاهش شاخص انجسام مرکز محله سلطان   منتهی به مرکز محله، 
میراحمد را در پی داشته  است. درواقع این خیابان منجر به افزایش 
گذرهای مجاور و منتهی به آن و محله سوریجان در  نفوذپذیری 
کاهش  بخش شمالی محله سلطان میراحمد شده  و این اتفاق، 
کل شهر را به دنبال داشته  است  نفوذپذیری مرکز محله نسبت به 
)تصویر شماره11(. موازی بودن محور اصلی منتهی به مرکز محله 
کرده است. در پی این  با خیابان فاضل نراقی این اتفاق را تشدید 
گذرهای شمالی  تغییرات، مرکز محله در عمق بیشتری نسبت به 
که در اتصال مستقیم با خیابان فاضل  نراقی هستند، قرار  محدوده 
و اهمیت معابر شرقی غربی و شمالی  اتفاق، جایگاه  این  و  گرفته 

جنوبی محدوده را تغییر داده است. 
در  به  آن  شدن  تبدیل  و  علوی  خیابان  ایجاد  با  و  سوم  دوره  در   
دسترس ترین بخش محله و قلب توپولوژیک محدوده، میانگین 
شهر  بــه  نسبت  آن  مرکز  و  سلطان  میراحمد  محله  کــل  انسجام 
افزایش یافته است )تصویر شماره11(. خیابان علوی در قلب محله 
سلطان میراحمد باعث افزایش نفوذپذیری و افزایش دسترسی ها 

گراممیزاننفوذپذیریوانسجامکلومحلیمرکزمحلهنسبتبهمحورهایجدید تصویرشماره12:دیا
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خود  به  را  محله  مرکز  نقش  از  بخشی  آن،  مرکز  و  محله  با  نسبت 
که میزان  اختصاص دهد. در چنین شرایطی این خطر وجود دارد 
کاهش  انسجام مرکز محله در وضعیت جدید به میزان قابل توجهی 

بیابد.
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5.نتیجهگیری
ارزشمندی  دانــه هــای  دارنـــده  بر  در  که  میراحمد  سلطان  محله 
همچون  مهمی  شهری  فضاهای  است،  تاریخی  خانه های  چون 
کانون  که به عنوان  مرکز محله و حیاط بقعه را نیز شامل می شود 
انسجام محله همواره مورد توجه بوده اند. متأسفانه روند تخریب یا 
تضعیف محله های تاریخی به این محدوده شهری نیز تسری یافته 
  است. در این پژوهش سعی شد براساس روش اسپیس سینتکس 
ساختار فضایی محله یادشده به عنوان بخشی از محدوده تاریخی 
کالن و  کاشان و به  خصوص مرکز آن براساس ارزیابی میزان انسجام 
محلی مطالعه و تحلیل شود. این تحلیل بر پایه تغییرات ناشی از 
طرح های توسعه شهری در سده اخیر و بر مبنای سه دوره زمانی 

تعریف  شده، انجام پذیرفته  است. 
در این مقاله به طور خاص نقش و تأثیرگذاری دو خیابان فاضل 
)1970م(   1350 و  )1950م(   1330 دهه های  در  که  علوی  و  نراقی 
و جایگاه محله سلطان میراحمد  بر روی نقش  ساخته شده اند، 
که به  و مرکز آن مطالعه شد. مطالعات انجام  شده نشان می دهد 
دسترسی  و  نفوذپذیری  شمال،  در  نراقی  فاضل   خیابان  واسطه 
محله سلطان  میراحمد در مقیاس شهری افزایش یافته است. اما 
گرفتن نقش خیابان علوی، با  از سوی دیگر، مرکز محله با در نظر 
کاهش نفوذپذیری و دسترسی نسبت به محدوده اطراف مواجه 
که  شده و نقشی فرعی تر از خیابان یادشده یافته است؛ خیابانی 
به واسطه موقعیتش نقشی همچون یک مرکز جدید برای محدوده 
کرده است.  پیرامون خود در نزدیکی محله سلطان میراحمد پیدا 
این موضوع بیش از هرچیز یکپارچگی محله و نقش عناصر مهم آن 
کنار این  در ساخت شهری و بافت محله را به چالش می کشد. در 
اثرگذاری و با به حاشیه رفتن تدریجی مرکز تاریخی محله به عنوان 
آینده شاهد  در  احتمااًل  آن،  انسجام و شکل گیری ساختار  کانون 
تغییرات بیشتر در ساختار ارگانیک محله و شکل گیری محله ای با 
به  که  است  موضوعی  این  بود.  خواهیم  علوی  خیابان  محوریت 
تغییر ماهیت ساختار محدوده تاریخی منجر خواهد شد. به بیان 
کرده، اما در تأثیری  گرچه خیابان بخشی از محله را از آن جدا  دیگر ا
کرده و اثرگذاری آن بر محدوده محله را  مهم تر، مرکز آن را تضعیف 
با چالش روبه رو ساخته است. این موضوع، یکپارچگِی محدوده 

شهری در بر دارنده محله را هدف قرار خواهد داد.
در  خیابان  یک  احــداث  که  می دهد  نشان  شده  انجام   مطالعات 
نزدیکی یک محله تاریخی، افزایش دسترسی ها و باال رفتن میزان 
داشت.  خواهد  پی  در  را  عمق  میزان  کاهش  و  محدوده  انسجام 
گذرهای اصلی محدوده  البته در این میان باید به جهت قرارگیری 
مــوازی  که  چرا کــرد؛  توجه  جدید  خیابان های  به  نسبت  تاریخی 
کاهش  به  با خیابان، می تواند  گذرها  این  و فاصله داشتن  بودن 
میزان انسجام مرکز محله به  میزان ولو ناچیز منجر شود. اما احداث 
یک خیابان در درون یک محله تغییرات دیگری را در پی خواهد 
که مجاور  بافت  اولیه  داشت. در چنین موقعیت هایی، الیه های 
نفوذپذیری،  افزایش  با  هستند،  جدید  خیابان های  با  متقاطع  و 
در  حــال،  درعین  شد.  خواهند  همراه  انسجام  میزان  و  دسترسی 
در  خود  جایگاه  به واسطه  است  ممکن  خیابان  وضعیتی،  چنین 
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