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چكيده
از  بافت شهری اصفهان مادي ها است. شبکه مادي ها در اصفهان، بخشي  از ويژگی های منحصربه فرد  يکي 
هويت اين شهر به شمارمی رود. در گذشته های نه چندان دور، مادي ها به سبب كارآيی شان در امور كشاورزي، 
جمع آوري آب هاي سطحي و آباداني شهر از اهميت ويژه ای برخوردار بوده اند و يکی از جلوه های زيبا و دل انگيز 
شهر اصفهان محسوب می شده اند. ليکن توسعه های شهری اخير و افزايش تراكم فعاليت ها، ساختارها و عناصر 
كالبدي در محدوده شهر و ازبين رفتن باغ ها و مزرعه های شهري موجب گرديد تا اين عنصر هويت بخش بافت 

شهری اصفهان به دست فراموشي سپرده شود و از ميان برود.
ازين رو،  تالش نگارندگان در اين نوشتار برآن است تا افزون بر بازگوكردن ارزش و اهميت چنين عنصری، 
راهکارهايی نيز، برای حفظ و ساماندهی مادی های بافت قديم اصفهان تدوين كند. براي رسيدن به اين هدف، 
پژوهش حاضر درصدد پاسخ گويی به اين پرسش ها  است كه ساماندهی مادی ها با چه عواملی در ارتباط  هستند 

و اين مهم، چه تأثيری بر وضعيت محله  هايی كه مادی ها از آنها می گذرند، خواهد گذاشت. 
بنابر ماهيت كاربردی اين پژوهش، روش تحقيق تحليلی به كار گرفته شده است. دراين راستا، برای گردآوری 
اطالعات افزون بر مطالعات كتابخانه ای و بررسی نقشه ها، برداشت های ميدانی نيز، انجام گرفته است. همچنين، 

برای تحليل اطالعات از تکنيك سوات بهره گيری شده است. 
با  كه  هستند  امتيازاتي  و  ها  ويژگي  داراي  مادی ها  كه  است  آن  نشانگر  مقاله،  اين  از  به دست آمده  نتيجه 
برنامه ريزی صحيح و هدفمند درباره آنها، می توان به نتايج مثبت و مطلوبی در خصوص آنها دست يافت. تحقق 
اين مهم، هم منطبق با اصول فضايي- كالبدي شهرسازي سنتي ايراني است كه بافت قديم اصفهان براساس آن 
شکل گرفته و هم، هماهنگ و هم جهت با اصول شهرسازي نوين و پايداری كه در آن توجه و احترام به انسان، 

نيازها و ارزش هاي فرهنگي- اجتماعي او، از اهميت بسياری برخوردار است.

كليدواژگان: شهرسازی اصفهان، ساماندهی، بافت قديم، مادی.
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مقدمه

اصفهان يکي از شهرها و مراكز مهم تاريخي، فرهنگي، 
هنري، گردشگري و علمي ای است كه توان ها و ويژگي هاي 
منحصربه فرد بسياري براي توسعه و اعتالي كيفي دارد و 
طبيعتاً، از اين ويژگي هاي مهم مي بايست درجهت بهبود 
كيفيت زندگي شهري ساكنان بهره برداري شود. متأسفانه، 
با روند صنعتي شدن اصفهان، حضور مظاهر شهري جديد 
و استفاده روزافزون از خودروهاي سواري براي جابه جايي 
و تردد، بسياري از اين ويژگي ها درحال ازبين رفتن است. 
بافت شهري  ممتاز  ويژگي هاي  از  يکي  ميان،  اين  در 
اصفهان كه در كمتر شهري نمونه آن قابل مشاهده است، 
وجود كانال ها و مسيرهاي انسان ساخت انتقال آب است. 
در اصفهان اين مسيرها، مادي1 خوانده مي شود. ماديهاي 
اصفهان كه آب رودخانه زايندهرود را در سراسر جلگه و از 
جمله بافت شهري آن عبور ميدهند، بخش مهمي از ساختار 
كالبدي - فضايي بافت شهري اصفهان هستند. گستردگي 
عبور مادي ها ميان بافت هاي شهري متراكم اصفهان، دست كم 
از دو جنبه بسيار مهم مرتبط با هم، واجد ارزش و توجه 
اينکه، مادي ها همچون فضاي تنفس  ويژه است؛ نخست 
شهر عمل مي كنند آن گونه كه، هواي مطلوب را به درون بافت 
آن تزريق مي كنند. اين موضوع، در عصر حاضر كه آلودگي 
هوا به يك بحران تبديل شده است، اهميت بسياری دارد. 
دوم اينکه، باتوجه به فضا و محيط بسيار مطلوب مادي ها و 
گستردگي آنها در سطح شهر از نظر حركت و جابه جايي 
مردم بويژه رفت و آمد پياده مردم، بسيار مهم و ارزشمند 
است. ازاين رو، توجه به احيا و ساماندهی محيط و فضاي 
مادي ها كه موضوع اصلي اين پژوهش هم است تنها اين 
قابليت مهِم بافت شهري را از تخريب و نابودي و همچنين 
تعرض اتومبيل و حركت سواره مصون و محافظت نمي كند. 
بلکه، با احيا و ساماندهی محيط و فضای مادی ها مي توان از 
ويژگي هاي مثبت و مطلوب فضايي-كالبدي و طبيعي آن كه 
مطابق با حركت و رفت و آمدهاي پياده شهري است، برای 
گسترش و افزايش رفت و آمدهاي پياده شهري و كنترل 

روند روبه رشد سفرهاي سواره استفاده كرد. 
ازآنجاكه مادی ها عنصری زمينه ای)ساختاری(، تاريخی و 
زيست محيطی)طبيعی( در بافت شهر اصفهان به شمار می روند، 
توجه به احيا و ساماندهی آنها تأثير بسزايی در بهبود كيفی 
شهر اصفهان خواهدداشت. مادي ها به دو گونه در ساختار 
شهر اصفهان تأثيرگذارند: يکي در محور چهارباغ كه به گونه اي 
كاماًل طراحي شده، فضاي شهري هندس خطي را در 'شهر 

پديدآورده اند و ديگری، در ساير معابر مانند كوچه ها كه 
به صورت مارپيچ طي طريق كرده و از شهر بيرون رفته اند)اهری، 
1380(. اين ويژگی ممتاز دركنار ويژگی هميشه سبز مادی ها، 
فضای پردرخت، سايه، طراوت و خنکی، آن هم در اقليم گرم 
و خشك اصفهان اين فکر را به شدت قوت می بخشد كه از اين 
فرصت بيشترين بهره گرفته شود. از ديدگاه تاريخی، اصفهان 
از هسته های اوليه زيستی ای تشکيل شده كه يهوديه و يا 
به عبارتی جويباره، بزرگ ترين و درواقع، اصلی ترين هسته 
اصلی توسعه شهری آن بوده است. بنابر گفته مورخان، اين 
جايگاه جوی روان  يا  و  معنای سرزمين جوی روان  به  واژه 
است)شفقی، 1381: 404(. بی اعتنايی نسبت به سرنوشت 
مادی ها و به بيان ديگر، تهی ساختن اين شهر از وجه تسميه 
آن، منجربه ازدست دادن هويت اين شهر می شود. اصفهان 
به سبب ويژگی های خاص، به عنوان يك شهر تاريخی پرسابقه 
و صاحب امتياز شناخته شده است. در اين رابطه، آنچه معموالً 
ازقلم افتاده و كمتر سخنی از آن به ميان می آيد، همانا بافت 
تاريخی و شبکه مادی هاست. بافتی كه تمامی اين ويژگی ها 
و ارزش ها را در دل خود دارد، از آنها حفاظت كرده و به آنها 
حيات و معنی و مفهوم بخشيده است. اهميت مادی ها را از 
ديدگاه طبيعی و زيست محيطی اين گونه می توان بيان كرد 
كه با باالرفتن صعودی قيمت زمين ها، تأمين فضای سبز 
شهر روزبه روز مشکل تر می شود. ازين رو، يکی از راه حل هايی 
كه برای تأمين فضای سبز شهر پيشنهادمی شود، استفاده 
بالفعل مادی ها است چراكه مادیها  و  بالقوه  پتانسيل  از 
دل  در  خود  كيلومتری  ده  چند  طول  در  كه  گونه  همان
شهر، ميان كوچه و خيابان و محله راه خود را طی كنند، يك 
حاشيه ممتد فضای سبز را نيز بههمراه دارند. برای احيای 
نيست  نياز  به سرمايه گذاری چندانی  مادی ها  اين  دوباره 
از حريم ها صورت گيرد.  بلکه، عماًل می بايست رفع تجاوز 
همچنين، زمين های مزروعی وسيعی كه زمانی از غرب تا 
شمال و سپس شرق شهر گسترده شده بودند اكنون، تعداد 
كمی از آنها باقی مانده و هرآن از سوی توسعه های شهری 
تهديد می شوند. اين فضاها كه به شايستگی، ريه های شهر 
اصفهان خوانده شده اند درواقع، حفاظ طبيعی شهر دربرابر 
هجوم بادهای گرم كويری و پيامدهای آنها بوده است كه 
آبياری اين زمين ها تنها با  مادی های جاری در شهر صورت 
پذيرفته است. ضمن اينکه، اين شبکه سبب تأمين امنيت 
شهر دربرابر خطرات و سوانح طبيعی است. درواقع، مادی ها 
از عناصر و تجهيزات اساسی شهر در مقابل خطر سيل و دفع 
آب های سطحی است كه از اين بابت جزء جدانشدنی شهر 
به شمارمی روند و به عنوان شبکه زهکش آن عمل می كنند. 



ن 
يرا

ي ا
مار

 مع
ت و

مرم
ی 

هش
پژو

ی- 
علم

مه 
لنا

فص
دو 

13
92

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

17

بنابراين، هدف اصلی مقاله حاضر بنابر آنچه گفته شد، 
تدوين راهکارهايی برای احيا و ساماندهی شبکه مادی های 
شهر اصفهان است كه جهت دستيابی به اين هدف می بايست 

اهداف فرعی ديگری نيز ارائه شود: 
حفظ و ماندگاري مادي ها به عنوان عناصر شاخص و  -

منحصربه فرد بافت قديم اصفهان.
گسترش حركت های پياده شهری و تشويق و ترغيب  -

و  محلي  سفرهاي  بيشتر  هرچه  انجام  به  شهروندان 
بين محلي به صورت پياده.

تقويت شبکه معابر پياده شهري با بهره گيري از قابليت ها  -
و توان هاي محيطي بافت قديم اصفهان همچون امتداد 

گذرها، مادي ها و راسته هاي تاريخي. 
ايجاد فضاهاي شهري مطلوب باكيفيت و ارزش باال به  -

واسطه حضور چنين عنصري در بافت مركزي شهر.
برای سازماندهي فرايند مطالعه پژوهش حاضر، هدف مندي 
تدوين  پراكنده،  مطالعات  از  پرهيز  و  بيشتر  هرچه 
راهنماهايي در قالب پرسش و يا فرضيه هاي تحقيق، امري 
ضروري و مهم به نظرمی رسد. در مطالعه حاضر با توجه به 
نوع كار، پرسش های زير به عنوان راهنماي اصلي تحقيق، 

هدايت كننده موضوع باال است: 
می توانند  - مادی ها  شبکه  ساماندهی  و  احيا  چگونه 

در وضعيت محله  هايی كه مادی ها از آنها می گذرند، 
تأثيرگذار باشند.

چگونه خدمات و كاربري هاي مستقر در مسير مادي ها  -
مي توانند نقش مؤثر و مطلوبي را در احيا و سرزندگی 

اين محورها و محله ها داشته باشند.
منطقه  مکانی،  حدود  ازلحاظ  پيش رو  مقاله  تمركز  نقطه 
قديمی  بافت  مناطق  از  يکی  به عنوان  اصفهان  شهر  يك 
و مركزی شهر است. از لحاظ موضوعی نيز، به صورت عام 
تمامی مادی های شهر اصفهان و به گونه خاص، ساماندهی 

مادی های منطقه يك را دربرمی گيرد. 

پيشينه تحقيق

در ارتباط با پيشينه موضوع تحقيق حاضر، مهندسين 
مشاور ارگانيك)1355( در قالب “طرح جزئيات شهرسازی 
مادی نياصرم” الگويی را در حد كف سازی و محوطه سازی در 
يك قطعه از مادی نياصرم در فاصله خيابان های دكتر بهشتی 
و چهارباغ طراحی كردند. قنواتی)1376( در طرح پژوهشی 
مادی های اصفهان” به معرفی كلی مادی های شهر اصفهان 
پرداخته اند. جعفری)1372( در پايان نامه كارشناسی ارشد 
خود باعنوان “ارتقاي نقش يك عنصر شهری گذر مادی 
به عنوان محور پياده شهری”، مادی فدن را به عنوان محور 

پياده مطالعه و بررسی كرده است. خسروی)1378( نيز، در 
پايان نامه كارشناسی ارشد خود “مادی های اصفهان به مثابه 
از  باز شهری” طراحی شهری بخشی  مسيرها و فضاهای 
مادی را انجام داده است. قره چاهی)1383( هم در پايان نامه 
كارشناسی ارشد خويش، “ساماندهی مادی نايج و طراحی 
مركز خدمات ناحيه ای” مادی نايج را همچون حلقه اتصال 
تخت فوالد و محوطه های مسکونی آن بررسی كرده است. 
عمرانی)1384(، در “هويت شهری اصفهان” ضمن بررسی 
ويژگی های تاريخی اصفهان به مادی ها هم اشاره می نمايد. بيشتر 
مطالعه ها در زمينه مادی ها از ديدگاه جغرافيايی)هيدرولوژی، 
آب رسانی و پوشش گياهی( بوده و يا اينکه، ساماندهی مادی ها 
به صورت بررسی هايی تك محوری و مقطعی انجام شده  است. 
از اين رو درنظرگرفتن مادی ها به طور يك پارچه و شبکه ای 
بهم پيوسته كه بتوانند در بهبود كيفی ساختار محله های 
از  كه  است  موضوعي  داشته باشند،  مؤثری  نقش  اصفهان 

جنبه هاي نوآورانه اين پژوهش هم به شمارمی رود. 

روش  تحقيق

اين پژوهش از ديدگاه هدف، جزء پژوهش های كاربردی و 
از نظر روش، در شمار  پژوهش های تحليلی است. جمع آوري 
اطالعات مورد نياز هم با روش هاي مطالعات كتابخانه اي 
)اسناد و طرح هاي فرادست مصوب( و برداشت هاي ميداني 
)مشاهدات عينی و برداشت های محلی( انجام شده است. در 
مرحله بررسي و تحليل فرايند پژوهش، تالش برآن بوده تا از 
گزاره هاي اصولي هم پيوند با موضوع پژوهش بهره گرفته شود. 
چراكه هم پيوندي اصول و موضوع، زمينه مطلوبي را براي 
فراهم مي آورد.  پژوهش  عملياتي  ساختار  روشمندساختن 
دراين راستا، پژوهشگر نخست اصولی را بررسی می كند كه 
موضوع آنها برنامه ريزی فضايي-كالبدي است. به دنبال آنها، 
متغيرهايي از برنامه ريزي فضايي-كالبدي ای را ارزيابی می كند 
كه با موضوع فضاهاي بيروني و همگاني با تأكيد بر شريان ها 

و شبکه ها پيوند می يابند. 
ازآنجاكه، شريان ها و شبکه هاي عمومي مبناي مطالعه های 
موردي مادي ها هستند، در اين پژوهش تالش شده تا اصولي 
بررسي شوند كه به مادي ها به عنوان شريان هاي آب كناري 
توجه می كنند. درادامه، بنابر اصول مطرح شده و برای تدوين 
راهکارهايی به منظور احيا و ساماندهی مادی های بافت قديم 
انجام  براي  نظري  چارچوبي  تا  است  سعي شده  اصفهان، 
مطالعه ای عملي تدوين شود. تکنيك و ابزار تحليل اطالعات 
هم سنگ با اين زمينه نيز، نظام موردكاوي را فراهم مي آورند 
كه بيشتر با روش هاي برنامه ريزي شهري و تحليل ساختار 
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فضايي-كالبدی خواهدبود. همچنين، بنابر اقتضا از تکنيك 
سوات2 نيز بهره گرفته  شده است. 

مبانی نظری پژوهش

درباره تردد و جابه جايی در سال های اخير، دو نظريه 
برنامه ريزي  و  موتوري  نقليه  وسايل  تردد  بر  مبتني  مهم 
يکي  بوده است.  توجه   مورد  انسان،  براي  جهت گيري شده 
پياده محور4  ديگري  و  اتومبيل محور3بودن شهرها  موضوع 
كه در برنامه ريزي شهرها اساس قرارگرفته اند. در رويکرد
اتومبيل محور، اتومبيلمقياسخودرابرطراحيشهري
تحميل كردهوبرايرفتوآمدوتوقفش، خواهان فضاي
بيشتری است. بنا براين،انسانپيادهدريكفضايپياده روي
محدودوباريككهدائماًهمباريك ترمي شود،منزوي مي گردد. 
در اين نظام، عملکرد ترافيك، تحرك جريان، جريان، ايمنی 
برای ترافيك و هزينه، ارزش به شمارمی رود. در اين رويکرد، 
اتومبيل معيار برنامه ريزی است و به دنبال وابستگی افراد و 
اقتصاد به اتومبيل، اثرات منفی ديگری همچون: ازدحام، 
تصادفات، آلودگی های محيط زيست و درنهايت ويرانی شهرها 
را درپی دارد)معينی، 1385: 11(. از طرف ديگر، رويکرد 
پياده محور اساس خود را بر مقياس انسانی گذاشته است. در 
اين شهرسازی، عابر پياده به عنوان مهم ترين شركت كننده در 
 تردد، از بيشترين سهم برخوداراست)كنف الخر، 1381: 17(. 
به مثابه  پياده راه ها  پياده روی و گسترش  اهميت  بنابراين، 
يکی از مهم ترين روش های جابه جايی در نظام حمل و نقل 
قانون مند است. در چنين رويکردی،  مشروعيت داشته و 
انسان و اكوسيستم به عنوان معيار، مطرح می شوند و براساس 
آنها، تقسيم منطقی سطوح و فضاها صورت می گيرد. حمايت 
از ترددهای سازگاری چون تردد پياده و دوچرخه هدف 
است كه به دنبال آن، حفظ و نگهداری بافت های ثابت و 
انعطاف پذير با حداقل وابستگی به اتومبيل تأمين می شود. 
طيف  درمورد  ترافيك5  بدون  منطقه  اصطالح  همچنين، 
وسيعی از فضاهای شهری نظير پارك ها و ميدان های عمومی 
به كارمی رود. بااينکه، به تازگی اين اصطالح برای تعريف يك 
مفهوم خاص تر به كارگرفته می شود و بيانگر سطوح شهری ای 
است كه به دليل تاريخی، معماری خاص و يا بازرگانی، ورود 
اتومبيل به آنها ممنوع شده و اولويت به پياده و حمل و نقل 

 .)Barmbilla, 1977: 8(عمومی داده شده است
اگرچه هريك از اين روش ها داراي محاسن و معايبي است 
و به طور يقين، هيچ كدام از اين ديدگاه ها نمي توانند به گونه 
مطلق به اجرادرآيند ليکن رويکرد جهاني بيشتر به دنبال 
 انساني كردن شهرها برای پايداري است)معينی، 1385: 10(. 

انواع راه ها در شهرهاي سنتي ايران، داراي اصول و ارزش هايي 
هستند كه با به كارگيري و توجه به آنها، مي توان در طراحي 
مسيرهاي پياده مناسب به راه حل ها و ايده هايي برگرفته از 
ارزش هاي كهن دست يافت. دراين راستا، شبکه مادي هاي 
بافت قديم اصفهان، اين توان و قابليت را دارند تا به عنوان 
بخش مهمي از تار و پود استخوان بندي شهر اصفهان، در 
افزايش تمايل به حركت هاي پياده شهري و كاهش تردد 
وسائل نقليه شخصي به بافت مركزي و قديمي شهر مورد 
بهره برداری قرارگيرند. بنابر هدف پژوهش حاضر، وضعيت 
مادی ها و مزايا و معايب رويکردهای باال، می توان گفت كه 
رويکرد پياده مدار بيشتر با خصوصيت و ويژگی كالبدی- فضايی 
مسير و محيط مادی ها و به ويژه با مقياس محلی مطابقت دارد. 
دراين باره، نخست به الگوها و روش هاي ساختاري، كالبدي 
و فضايي ای كه ارتباط بيشتري با موضوع و هدف تحقيق 

دارند، پرداخته شده است)جدول1(.
برنامه ريزی فضايی-كالبدی، چارچوب خود را برمبنای توزيع 
فضايی عناصر،6 عملکردها،7 فعاليت ها8 و همچنين اهداف9 
در سطح مناطق شهری قرارداده است. توزيع فضايی عناصر 
با اموری ازقبيل ساختمان ها، پارك ها، جنگل ها، جاده ها و ... 
ارتباط دارد. توزيع فضايی عملکردها با سرويس ها و خدماتی كه 
ازسوی دولت محلی در اختيار شهروندان قرارمی گيرد، مرتبط 
است. توزيع فضايی فعاليت ها هم در شهر با اقدامات كنترلی 
و برنامه گذاری دولت محلی كه اقدامات مرتبط شهروندان را 
محدود و معين می كند، مرتبط است. عام ترين فرم برنامه ريزی 
كالبدی، توزيع اهداف است كه بر توزيع عناصر، عملکردها و 
فعاليت ها احاطه دارد)كاتانايز، 1387(. به طور كلي، زندگي 
فعاليت ها،  از  وسيعي  در شهرها طيف  انسان ها  اجتماعي 
اعمال و اقدامات را دربرمي گيرد كه برای تأمين نيازهاي 
عملکردي زندگي اجتماعي جوامع شهري صورت می پذيرد. 
ليکن هريك از نيازها و فعاليت هاي اجتماعي انسان برای 
تأمين و انجام، به محيط ها و چهارچوب هاي كالبدي- فضايي 
خاص و مشخصي نيازدارد كه بيرون از آن چهارچوب ها، 
امکان تحقق كامل و مناسب را ندارد. ازاين روي، از ديدگاه 
نيازهاي  به  پاسخ گويي  براي  فضايي-كالبدي  برنامه ريزي 
اجتماعي انسان برحسب ضرورت، شهرها و سکونت گاه هاي 
زيستي مي بايد به بخش ها و تقسيم های كالبدي، از سطح 
واحد مسکونی تا منطقه، تقسيم شوند. با محور قرارگرفتن 
مقياس انسانی، اين سلسله مراتب تقسيماِت كالبدی شهری 
الزم است با عوامل دامنه نوسان خانوار، شعاع دسترسی، عنصر 
شاخص، عناصر توزيعی و نوع رفت و آمد بررسی شوند)حبيبی 
است  از بخش هايی  يکی  و مسائلی، 1378: 7(. محله ها، 
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كه نتيجه تقسيم بندی باال است. يکي از كاركردهاي اصلي 
واحدهاي همسايگي، چگونگي دسترسي  و  محله ها  نظام 
آنها برای تأمين خدمات رفاهي ساكنين آنها است. درواقع، 
آنها  به  دسترسي  براي  كه  ارائه شوند  به گونه ای  خدمات 
اولويت قرارگيرند. چيرا10 در مطالعات  سفرهاي پياده در 
و بررسی های خود، باالبردن كيفيت زندگي همسايگي در 
بافت هاي شهري و سازگاري بين عملکرد ترافيکي خيابان هاي 
محله  ها و عملکردهاي اجتماعي محيط هاي زندگي شهري، 
اصول برنامه ريزي و طراحي خود را برمبناي نحوه دسترسي 
است  باور  براين  وی  قرارداده  است.  امکانات  و  به خدمات 
كه خدمات رساني در جوامع همسايگي و محله ها به صورت 
يك چرخه عمل مي كنند. ازين رو، بهتراست امکانات در يك 
قرارگيرند كه  به گونه ای  اصلي  ترافيك  از جريان  مسيري 
دسترسي عابر پياده و سواره ها به آنها به آساني امکان پذير 

باشد تا باعث تشويق استفاده كننده ها از امکانات گردد. وجود 
چنين مركز فيزيکي ای در واحدهاي همسايگي و محله ها 
سبب گسترش تحرك و ارتقای روابط به وسيله ساكنان آنها 
مي شود)Chiera, 1969: 342(. نلسن نيز، چهار نوع دامنه 
دسترسی پياده به خدمات را پيشنهاد می كند. اين چهار دامنه 
از محل  افراد  پياده درجه يك، مسافتی كه  به ترتيب: دامنه 
توقف اتومبيل خود تا در ورودی مقصد، پياده طی می كنند)700 
فوت(، دامنه پياده درجه دو كه محدوده يك واحد همسايگی 
و  حمل  ايستگاه  و  اشتغال  آن  مركز  در  و  تعريف می كند  را 
پياده  دامنه  پياده روی(،  دقيقه  قرارمی گيرد)5  همگانی  نقل 
درجه سه، دسترسی به خدمات كامل تری نظير مركز تجاری 
و خرده فروشی )1000 فوت( و دامنه درجه چهار، فاصله ميان 
خانه تا دبستان واحد همسايگی)1/2 مايل( هستند)نلسن به 

نقل از عزيزی، 1382: 87(.

جدول1. جمع بندی نظريات مربوط به موضوع تحقيق.

رويكردنظريه پردازالگو
توزيع فضايي عناصر، عملکردها، فعاليت ها و اهداف در سطح مناطق شهريكاتانايزبرنامه ريزي فضايي - كالبدي

تقسيمات كالبدي شهر

تقسيم شهر به رده هاي  واحد مسکوني، گروه مسکوني، واحد همسايگي، محله، برزن، ناحيه 
و منطقه و درنظرگرفتن معيارهاي دامنه نوسان خانوار، شعاع دسترسي، عنصر شاخص و 
انسان حسب ضرورت  اجتماعي  نيازهاي  به  پاسخ گويي  برای  رده  براي هر  توزيعي  عناصر 

شهرها.

دامنه دسترسي به خدمات
چيرا

عامل  بادرنظرگرفتن  سواره،  و  پياده  سفر  نوع  دو  برمبناي  خدمات  به  دسترسي  چرخه 
مسافت و قرارگيري مراكز فيزيکي خدماتي در مسيري از جريان ترافيك اصلي در واحدهاي 

همسايگي و محالت.

تقسيم محله به چهار دامنه دسترسي پياده به خدمات شهري از 700 فوت تا 1/2 مايل.نلسن

تنوع و تركيب كاربري هاي زمين در حريم مسيرهاي محلي.كاربري زمين

اصالح و به سازی معابر، 
تفکيك ترافيك وسايل نقليه در نواحي زيست مسکوني به دو دسته كلي؛ ترافيك داخلي و بوكانانترافيك در شهر

ترافيك عبوري.

آرام سازي و اصالح ترافيك 
آرام سازي ترافيك در محيط هاي مسکوني، به طوري كه بيشترين ترافيك آن ترافيك داخلي ونرفخيابان هاي مسکوني

باشد.

تأثير حركت وسايل نقليه سواره بر عملکرد معنايي و ارتباطات اجتماعي خيابان هاي محالت اپلياردخيابان هاي قابل زيست
شهري.

مفاهيم ساختار نيمه شبکه و 
مقايسه الگوي ارتباطات در شهرهاي طبيعي و ارگانيك با شهرهاي مصنوع و طراحي شده.الکساندردرختي

مفاهيم سلسه مراتب درختي، 
الگوي سيستم ارتباطي خيابان ازنظر نحوه اتصال و پيوند با بافت محلي اطراف.شوماخرشبکه و مفهومي

فرايند ارتباطي فضاها و محل هاي مسکوني براساس چهار جزء ارتباطي: مبداء، مقصد، مسير روش ارتباطات مکاني
و وسيله ارتباطي درزمينه جابه جايي و حركت هاي محلي.

خصوصيات فضايي- كالبدي 
يا گلمسير حركت پياده ها و  تسهيل كننده  نقش  كه  شهري  فضاهاي  از  مهم  و  ظريف  نکته های  تحليل  و  تجزيه 

محدودكننده بر حركت و راه رفتن مردم در فضاهاي شهري دارند.
                                                                                                                                                      )نگارندگان(
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ازآنجاكه مادی ها، شبکه معابر پياده شهری محيط محله ها 
به شمارمی روند، درخصوص شکل، ساختار و ريخت كلی ارتباطات 
كالبدی آنها، می توان از تحقيقاتی كه درباره شبکه خيابان ها 
صورت گرفته به عنوان الگو استفاده كرد و نتايج كاربردی آن 
را به موضوع مربوط، تعميم داد. در زمينه باالبردن كيفيت 
بوكانان11  تالش  شهري،  بافت هاي  در  همسايگي  زندگي 
برای سازگاري بين عملکرد ترافيکي خيابان هاي محله ها 
قابل  زندگي شهري،  اجتماعي محيط هاي  و عملکردهاي 
اشاره است. منطقه بندي زيست محيطي بافت هاي شهري، از 
مفاهيم اساسي اين رويکرد است كه برای ايجاد محيط هاي 
مسکونِي ايمن از خطرات ترافيك، محله های نواحي مختلف 
شهرها ازنظر ترافيك منطقه بندي مي شوند. ايجاد محيط ها 
و نواحي زيست مسکوني در شهرها به دور از تأثيرات منفي 
ترافيك، از مهم ترين اهداف اين منطقه بندی است. در اين 
مطالعه، ترافيك وسايل نقليه در نواحي زيست مسکوني به دو 
دسته كلي؛ ترافيك داخلي و ترافيك عبوري تفکيك شدند. 
ترافيك داخلي، نه تنها مشکلي براي زندگي نواحي مسکوني 
آنها  عملکرد  ضروري  و  الزم  جزء  بلکه،  به وجودنمي آورد 
به  شمار می رود. درمقابل، در ترافيك عبوري مبداء و مقصد 
سفرها بيرون از ناحيه مسکوني قراردارد و فقط از خيابان هاي 
محله برای عبور از آن استفاده مي شود. در اين گونه ترافيك، 
ايجاد سروصدا، آلودگي هوا و خطر تصادفات، بيشترين آسيب را 
به محيط هاي زيست زندگي شهري واردمي آورند. از مهم ترين 
حذف  مسکوني،  محيط هاي  حفظ  برای  بوكانان  اقدامات 
ترافيك عبوري محله ها ازطريق طرح هاي كالبدي و اصالح 
 Buchanan,(شبکه خيابان ها با استفاده از موانع فيزيکي بود

 .)1963: 130
مفهوم ونرف در هلند برای آرام سازي ترافيك محيط هاي 
مسکوني شهري به كارگرفته شده است. اين مفهوم، به معناي 
ناحيه مسکوني ای است كه بيشترين ترافيك آن ترافيك 
داخلي است، به بيان ديگر، مقاصد ترافيك و مبدأهاي آن 
ناحيه جای گرفته است. فلسفه طراحي ونرف  درون همان 
به وجودآوردن كليتي)گشتالت( است كه خيابان را متعلق 
به ساكنين مي سازد. ضمن اينکه، تأكيد بر جنبه هاي عملي 
و جزئيات كالبدي ساده در اصالح ترافيك، از محاسن ونرف 
در ايجاد خيابان هاي مطلوب است)كنف الخر، 1381: 111(. 
اپليارد12 در اثر خود “خيابان های قابل زيست”، تأثير وسايل 
اجتماعی  ارتباطات  و  معنايی  عملکرد  بر  را  سواره  نقليه 
خيابان های محله های شهری و تأثير ترافيك بر زندگی و 
روابط اجتماعی مردم در خيابان های شهری بررسی می كند. 
وی، براساس دو منبع اطالعاتي مشاهده و مصاحبه با مردم، 

تأثير شدت ترافيك بر پنج عامل: 1. خطر ترافيك، 2. فشارهاي 
محيطي همچون سروصدا و آلودگي ها، 3. همسايگي و مالقات 
همسايگان، 4. خلوت و حس قلمرو و 5. آگاهي محيطي را 
در سه نوع خيابان با ترافيك كم، متوسط و زياد مورد بررسي 
و آزمون قرارداد. اگرچه، اين سه گونه خيابان ازنظر شدت 
ترافيك متفاوتند ليکن به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به نسبت 
همگن بودند)Appleyard, 1989: 15-28(. الکساندر13 نيز 
الگویارتباطات در شهرهای طبيعی و ارگانيك و شهرهای 
مصنوع و طراحی شده را با هم ديگر مقايسه كرده و مفاهيم 
نيمه شبکه و ساختار درختی را برای مشخص كردن شکل 
فيزيکی آنها به كارگرفته است. مسأله اساسی وی، دستيابی به 
شکل صحيح شهر بود. بنابر ديدگاه الکساندر، سازمان فضايی 
شهرهای طراحی شده به ساختار درختی شباهت دارند كه 
فعاليت های اساسی زندگی جامعه شهری به گونه مصنوعی 
و غيرطبيعی در آنها پخش شده اند. اين سازمان ها، دربرابر 
سازمان فضايي شهرهاي ارگانيك و طبيعي داراي ساختار 
نيمه شبکه بوده كه واجد ارزش هاي بسيار هستند. ساختار 
نيمه شبکه يك مدل مفهومي همراه مشخصات باارزش است 
كه الگويي طبيعي را براي رسيدن به شکل صحيح شهر و 
طراحي شهرها فراهم مي سازد. ارتباطات و كنش هاي متقابل، 
از  و  است  الکساندر  نزد  نيمه شبکه  الگوي  كليدي  مفهوم 
آن به عنوان مفهوم شکل خوب شهر يادمي كند. در مقابل، 
الگوي درختي برمحدودكردِن كنش هاي متقابل ميان عناصر 
شهرها  بد  فرم  با عنوان  آن  از  كه  تأكيددارد  فعاليت ها  و 
سخن می گويند)الکساندر، 1390: 34-23(.  شوماخر،14 در 
تحليل خود از فضاهاي شهري عالوه بر نقش محله به عنوان 
يك مکان، نقش ارتباطي آن را نيز، بررسی كرده است. محله ها 
با روش ها و راه هاي گوناگوني به يکديگر متصل می شوند. 
تأثير  يکديگر،  به  محله ها  ارتباط  و  اتصال  نحوه  و  شکل 
تشديدكننده و يا بازدارنده در پيوند محله با بافت محلي 
اطراف آنها دارد. دراين باره، وی سه شکل و الگوي سيستم 
بافت  با  پيوند  و  اتصال  نحوه  ازنظر  را  خيابان ها  ارتباطي 
محلي اطراف ارزيابی كرده است. اين سه شکل عبارتند از: 
نظام سلسله مراتبدرختي، سلسله مراتب شبکه و سلسله 
مراتب مفهومي. وي در تجزيه و تحليل خود از اين سه الگو 
و نظام سلسله مراتبي و اتصال شبکه، براين باور است كه 
درسلسله مراتب درختي انتخاب مسير حركت و دسترسي 
محدود است، در سلسله مراتب شبکه انتخاب مسير حركت 
مراتب  سلسله  در  و  است  وسيع  و  گسترده  دسترسي،  و 
مفهومي، خيابان همچون بخش مهم و سازنده محيط زيست 
  .)Schumacher,1978: 147(مکان هاي شهري مطرح است
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جدول 2. تطبيق الگوها با مسير مادی ها 

چگونگی انطباق الگو با مسير مادیالگونظام

دی
الب

بررسي توزيع فضايي عناصر و فعاليت ها در حريم مادي هابرنامه ريزي فضايي - كالبديك

قرارگيري مادي ها در مقياس محلي و استفاده از شاخص هاي رده محله و تقسيمات كالبدي شهر
واحدهاي همسايگي

دی
کر

تقسيم حريم مادي به سه دامنه دسترسي با دامنه نوسان شعاع دامنه دسترسی به خدماتعمل
دسترسي100 تا 400 متر

چگونگي پراكنش فعاليت ها و عناصر خدماتي در دو مقياس شهري و كاربري زمين
محلي در حريم مادي ها

سی
ستر

تركيب حركت سواره و پياده در حريم مادي با استفاده از ضوابط خاصآرام سازي و اصالح ترافيك خيابان هاي مسکونيد
بررسي خاصيت الگوي ارتباطي ارگانيك مادي هامفاهيم ساختار نيمه شبکه و درختي

چگونگي ارتباط شبکه مادي  ها با بافت پيرامونيمفاهيم سلسه مراتب درختي، شبکه و مفهومي

ری
چگونگي جزئيات واقع در مسير مادي هاخصوصيات فضايي- كالبدي مسير حركت پياده هابص

                                                                                                                                         )نگارندگان(

از ديگر عواملي كه بر فعاليت ها و رفتارهاي پياده مردم در 
مسير و محيط مادي ها تأثير زيادي دارد و عامل انسجام دهنده 
شبکه مادي ها به عنوان معابر پياده و محيط هاي محله های  
شهري تأكيد بسياری بر آنها مي شود، ويژگي ها و خصوصيات 
فضايي-كالبدي حريم مادي ها است. راه رفتن و قدم زدن، اولين 
و مهم ترين شکل حضور مردم در محور مادي ها است كه 
معموالً با فعاليت هايي مانند: نشستن، ايستادن، صحبت كردن، 
شنيدن و ديدن همراه است. شرايط و كيفيت محيط و فضاي 
مادي ها، تأثيري مهم در پياده روي و فعاليت هاي وابسته به 
آن و درنهايت، حضور مردم در فضاهاي شهري دارد. گل،15 با 
تجزيه و تحليل راه رفتن مردم در فضاهای شهری به نکته های 
مهمی كه نقش تسهيل كننده و يا محدودكننده بر حركت و 
راه رفتن مردم در فضاهای شهری دارند، تأكيدمی كند. دركل، 
وی در مطالعات شهري تعدادي از ويژگي ها و خصوصيات 
 فضايي– كالبدي محورهاي شهري را كه تأثير بسياری در 
نقش جمع كنندگي و تجمع مردم در محورها و معابر شهري 
دارند، نام می برد. ويژگي هايی همچون: جمع كنندگي دربرابر 
پراكندگي، انسجام دربرابر انزوا و جدايي، جلب كردن درمقابل 
دفع كردن و گشودگي دربرابر بسته بودن از مهم ترين خصوصيات 
فضايي - كالبدي محورها و معابر شهري است كه نقش 
مهمي در تماس ها، ارتباطات و فعاليت هاي مردم در فضاهاي 

.)Gehl, 1987:13(شهری برعهده دارند
در ساختار فضايي- كالبدي شهر اصفهان، مادي ها عناصري 
چندبعدي و چندوجهي هستند كه عوامل بسياري بر نقش و 
عملکرد آنها در نظام شهري تأثير دارند و از طرف ديگر خود 
نيز، تأثيربسزايي در كيفيت محيط هاي شهري دارند كه از 
آنها عبورمي كنند. بنابر عوامل فضايي، كالبدي و اجتماعي 

كه در كيفيت مادي ها دخالت دارند، بررسي و تبيين كيفيت 
مادي ها برحسب كليه عوامل، نه تنها به دليل گستردگي و 
تنوع بسيار داده ها و اطالعات مورد نياز مقدور نيست بلکه، 
خطر سطحي نگري و كلي گويي را هم به دنبال خواهدداشت. 
می تواند  تاحدي  مهم  نکته  های  طبقه بندي كردن  ازين رو، 
مرحله  بدين منظور،  دورنگاه دارد.  اين خطر  از  را  پژوهش 
شناخت و بررسي مادي ها در قالب چهار نظام مطالعاتي: 
صورت مي گيرد.  بصري  و  دسترسي  عملکردي،  كالبدي، 
بدين گونه كه اصول باال بر پايه چهار نظام يادشده و مرتبط 
با موضوع، دسته بندي شده و به عنوان چارچوب نظري اين 
پژوهش، مبناي مطالعات، شناخت و ارزيابي مادي ها، در 

راستاي هدف تحقيق قرارداده شده اند)جدول2(. 

تحليل و انطباق مادی ها با الگوهای مرتبط

محلي بودن مقياس عملكردي مادي ها
با نگاهی كلي بر نقشه شهر اصفهان، بهخوبي نقش ماديها 
در ساختار كالبدي و سازمان فضايي شهر ازطريق تفاوتها 
و تمايزات روشني كه به لحاظ توزيع فضايي، تعداد و اندازه 
عناصر و عملکردهاي مختلف شهري بين نواحي و محالت 
مختلف شهر بويژه محله های قديمي كه ماديها در آنها 
جريان دارند و ساير محالت خصوصاً محله های جديدي كه 
ماديها در شکلدهي آنها نقش و تأثير چنداني هم ندارند، 
ناحيه ها و  به نظر مي رسد كه در  اين گونه  مشاهده مي شود. 
محله هايی كه مادي ها در آنها جريان دارند نه تنها، مادي ها 
و شبکه وابسته به آنها توانسته اند با ايجاد يك ساختار و 
استخوان بندي مطلوب ارتباط و پيوندی اصولي و نظام مند 
را ميان عناصر داخلي محله ايجادكنند بلکه، پيوند مناسبي 
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را نيز با ساختار و استخوان بندي اصلي شهر برقراركنند. 
درمقابل، محله  های ديگر كه مادي ها در آنها جريان ندارند،  
نواحي و محله هايی تك افتاده هستند كه نه تنها در ايجاد 
ارتباط و پيوند اصولي و نظام مند بين عناصر داخلي خود 
ناتوان اند بلکه، از ايجاد پيوند با ساختار و استخوان بندي 

اصلي شهر نيز بازمانده اند)تصوير 1(.

حريم بندي و شعاع دسترسي به گذر مادي
به لحاظ محلي بودن مقياس مادي هاي بافت قديم اصفهان، 
برای مطالعه و تحليل دقيق مادي هاي موجود در )منطقه 
يك(، محدوده هايي فرضي براساس سطوح محلي و سلسله 
مراتب پائين تر از آن به عنوان سطوحي از تقسيمات كالبدي 
شهري مرتبط با موضوع ايجادشد. ضمن اينکه، براي هريك از 
مادي ها سه محدوده به ترتيب زير تعيين شده است)تصوير2(.

محدوده اول، در مقياس كوچه يا گروه مسکوني با دامنه 
نوسان شعاع دسترسي)150-100( متر است كه محدوده اي 
شامل دسترسي مستقيم و بی واسطه به حريم مادي است. 
محدوده دوم، محدوده اي در مقياس كوي يا واحد همسايگي 
با دامنه نوسان شعاع دسترسي)250-150( متر است كه 
دسترسي  به آن، ازطريق يك رابط به حريم مادي انجام مي شود. 
محدوده سوم، محدوده اي در مقياس محله با عنصر شاخص 
مدرسه ابتدايي و مسجد با دامنه نوسان شعاع دسترسي 

پياده)400-300( متر است كه دسترسي نسبت به حريم 
محور مادي با دو تا سه رابط صورت مي پذيرد.

شبکه مادي ها در)منطقه يك(، 16.5 كيلومتر طول دارد 
كه همراه محدوده هاي فرضي سه گانه تعيين شده براي هر 
مادي، درمجموع حدود 550 هکتار است كه يعني حدود 

70 درصد مساحت منطقه را دربرمی گيرند. 

توزيع عناصر و عملكردها
مقياس  براساس  فرضي  محدوده هاي  تعيين  از  پس 
حريم هاي  به  نسبت  عملکردها  و  عناصر  موقعيت  محلي، 
شهر  مادی های  مبنا،  براين  مشخص شد.  سه گانه  فرضي 
اصفهان به عنوان شريان های آب كناری محلی، اين قابليت 
را دارند كه همانند گذشته با جريان يافتن در بافت كالبدی 
محله های شهر اصفهان موجبات انسجام و پيوستگی محله ها 
را فراهم كنند. همچنين، درطول مسير خود و گشايش های 
فضايی موجود در فاصله هايی از مسير، با ارائه خدمات رفاهی 
در مقياس محلی به سرزندگی و ايجاد جنب و جوش فضای 
شهری ياری رسانند. اكنون، مهم ترين شکل سکونت انسان 
در شهر به گونه زندگي محله اي است. از آنجايي كه وضعيت 
مادي ها يکي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار در كيفيت زندگي 
محله اي از محله های شهر اصفهان است كه مادي ها از آنها 
عملکردهاي  بين  سازگاري  ايجاد  بتوان  شايد  می گذرند؛ 

تصوير2. شعاع دسترسی به گذر مادي ها)نگارندگان(.تصوير1. محله بندي منطقه يك و موقعيت مادي ها)نگارندگان(.
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تصوير4. شبکه ای بودن گذر مادي ها و ارتباط با معابر پيرامون)نگارندگان(. تصوير3. پراكنش عناصر و عملکردها نسبت به گذر مادي ها)نگارندگان(.

متضاد و متفاوت مادي ها را به عنوان خيابان هاي محله اي 
شهر اصفهان يکي از اساسي    ترين مسائل شهرسازي اين 

شهر به شمارآورد)تصوير3(. 

شبكه ای بودن و ارتباط با پيرامون
جداي از تأثير مهم عوامل كالبدي همچون تنوع كاربري ها، 
عناصر و عملکردها، شکل و ريخت كالبدي مادي، تعداد 
ساختار  در  مادي ها  نقش  تبيين  در  جمعيتي  تراكم  و 
محله ها، نحوه اتصال و ارتباط مادي با بافت محلي اطراف 
نيز اهميتي برابر با عوامل يادشده  دارد. درحالي كه محيط 
مادي ها فضاي مناسبي را براي انجام فعاليت ها و عملکردهاي 
مختلف فراهم مي آورند، به عنوان حلقه ای ارتباطي، در محيط 
اطراف هم عملکرددارند. درواقع، عملکردهاي مادي را از دو 
جهت مي توان بررسي كرد؛ نقش مادي به عنوان مکاني براي 
فعاليت هاي مختلف و ديگري نقش مادي به عنوان حلقه اي 

از زنجيره ارتباطات شهري.
به عنوان  نه تنها،  مادي ها  پيونددهنده  و  ارتباطي  نقش 
حلقه ارتباطي سيستم ارتباطات شهري مهم است بلکه، در 
فعاليت ها و عملکردهاي مادي ها به عنوان مکان نيز بسيار 
تعيين كننده است. برخي مادي ها، به دليل موقعيت و نحوه 
و  بهتر  موقعيت  و  شرايط  شهر،  سيستم  در  آنها  استقرار 
عملکردهاي  و  اجتماعي  فعاليت هاي  براي  را  مناسب تري 

شهري فراهم مي كنند. الزمه اينکه يك مادي همچون يك 
عامل ارتباطي در ساختار فضايي شهر ايفاي نقش نمايد، اتصال 
و پيوند آن با ديگر معابر و تشکيل  شبکه بهم پيوسته اي 
از گذرهاي شهر اصفهان است. بنا براين، يکي از مهم ترين 
ويژگي مادي هاي شهر اصفهان، شبکه اي بودن آنهاست كه 
از اتصال و پيوند تعداد زيادي مادي شکل مي گيرد)تصوير4(.

ارگانيک بودن شبكه مادی ها
در بررسي علل وجودي شهر اصفهان، مواهب طبيعي از 
مهم ترين عواملي هستند كه در شکل گيری اين شهر مؤثر 
واقع شده اند. موقعيت خاص و ارزشمند رودخانه زاينده رود 
و راسته مادی های منشعب از آن و گسترده شدن در بافت 
شهری همراه ديگر عناصر تاريخی، نوعی بافت ارگانيك را 
در مركز شهر به وجودآورده اند. هرچند خيابان هاي متعددي 
در شهر و بافت تاريخي اصفهان ايجادشده اند ليکن يا الگوي 
شطرنجي دارند كه اين قسم بيشتر در متن بافت اصلي 
احداث و در توسعه هاي بعدي مبناي طراحي و تفکيك زمين 
بوده و يا به صورت حلقوي است كه در شبکه ارتباطي نقش 
كمربندي را برعهده دارند. با اين وصف، هيچ يك از معابر 
يادشده نمي توانند جاذبه و امتيازات ويژه يك معبر شهري 
را به دست آورند چراكه، هيچ كدام نمي توانند نقش ميان بر را 
در محدوده شهربازي داشته  باشند. به سبب نبود محورهاي 
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پياده شهري و درواقع، فقدان خصوصيت بارز ميان بر در 
ارتباطات شهري، بار سنگينی برعهده شبکه  بافت شبکه 

ترافيك سواره گذارده مي شود.
اين مسئله از اين نظر كه در وسعت بافت پيچيده تاريخي، 
شبکه ارتباطات اصوالً نمي توانند به آسانی گسترش يافته و 
عرض هاي متنابهي را بپذيرند، مهم است. يکي از مهم ترين 
امتيازاتي كه مادي ها و مسير آنها نسبت به ساير گذرها در 
وسعت شهر از آن برخوردار هستند، اين است كه بيشتر 
درجهت  بر  ميان  به گونه  را  شهر  شبکه،  اين  قسمت هاي 
نسبت  درواقع،  قطع مي كنند.  شمال شرقي  جنوب غربي- 
مادي ها به خيابان هاي شرقي-غربي و شمالي-جنوبي شهر 
نسبت وتر به اضالع مثلث قائم الزاويه است. ازين رو، بهره گيری 
از اين ويژگي خاص پيشنهادمی شود. اين موقعيت ممتاز 
مادي ها، سبب مي شود كه همواره حركت درطي مسير و 
و  مسير  طول  كمترين  مقصدهاي خاص،  و  مبداء  فاصله 

وقت را بخواهد. 

نقش اجتماعي مادي ها
نقش ها و عملکرد مادي ها در شهر اصفهان، به دو دسته 
عمده قابل طبقه بندي است. يکي، عملکردي كه مي توان 
آن را ابزاري ناميد و ديگري، عملکرد معنايي است. عملکرد 
ابزاري، محلي براي گذر و حركت آب در شهر است و عملکرد 
براي  محلي  به عنوان  شهري  فضاي  و  محيط  به  معنايي، 
كنش ها و ارتباطات مردم مي نگرد. اين عملکرد، فعاليت هايي 
فراغت،  اوقات  گذران  اجتماعي،  متقابل  ارتباطات  مانند: 
تفريح، گفتگو و صحبت كردن را دربرمي گيرد. اگرچه، وجود 
ايجاد محيطي مطلوب ضروري است  براي  هردو عملکرد 
ليکن درمجموع ايجاد و شکل و الگوي فضايي-كالبدي كه 
دربرگيرنده عملکردهاي ابزاري و معنايي به گونه توأمان باشد، 
به سادگي امکان پذير نيست. گل در تجزبه و تحليل خود، به 
ويژگي ها و خصوصيات فضايي-كالبدي مسير توجه می كند. 
وی، از چهار ويژگي جمع كنندگي، انسجام، جلب   كنندگي و 
گشوده بودن نام مي برد كه تأثير بسياري در نقش اجتماعي 

گذرها و ميزان حضور مردم در فضاهاي شهري دارند.
مادي ها را مي توان به مثابه معبري قلمداد كرد كه زندگي 
در دو جانب آن جاري است. جريان دوجانبه زندگي در 
ساختمان هاي دو طرف سبب مي شود كه نقش فضايي- كالبدي 
مادی ها  برای  بخش،  اين  در  اهميت يابند.  مادي ها  حريم 
بين ساختمان ها  را درباره زندگي  تعبير گل  هم مي توان 
به كارگرفت. بدين منظور، قسمتي از مادي فدن در ارتباط 

با ويژگي هاي باال، الگو قرار داده شد)تصويرهای5-8(.

شناخت و تحليل وضع موجود مادی ها در محدوده طرح

سنجش وضعيت، مرحله اي است كه در قالب بررسي وضع 
موجود و تحليل امکانات و محدوديت ها، سنگ بناي الزم را 
برای هدايت روند توسعه آينده فراهم مي كند. ازين رو در اين 
بخش، برای ارائه راه حلي عملي به منظور ساماندهی شبکه 
مادي ها، وضعيت موجود مادي هاي محدوده طرح بررسي  و 
در قالب جدول سوات، تحليل مي شود. مشخصات مادی های 
محدوده مورد مطالعه در جدول زير آورده  شده است)جدول3(، 

)تصويرهاي 10- 9(.
بررسي عناصر و فعاليت هاي موجود در حريم مادي ها 
نشان می دهد كه باتوجه به مقياس محله اي بودن مادي ها و 
حريم آنها بعد از كاربري مسکوني كه به طور معمول باالترين 
دبستان،  رده هاي  در  آموزشي  كاربري  دارند،  را  كاربري 
راهنمايي و دبيرستان و كاربري مذهبي نيز كه در حريم 
مادي ها قرارگرفته اند، به ترتيب بيشترين تعداد را دارند و از 
عناصر شاخص در مقياس محلي هستند كه سبب بيشترين 
چنين  كثرت  و  وجود  افزون  بر  مي شوند.  اجتماعي  تردد 
فعاليت هايي، مي بايست به استقرار برخي فعاليت هاي ناسازگار 
همچون تعميرگاه ها و كارگاه ها نيز، اشاره نمود كه وضعيتي 
نابسامان و آشفته را ايجادكرده اند. مهم ترين مسأله اي كه در 
مقياس محله وجوددارد و مطلوب است كه در امتدا مسير 
مادي ها قرارگيرند، نبود مراكز محله اي است. به گونه ای كه، 
توقفی  و هم مکان هاي  برآورده سازند  را  نياز ساكنان  هم 

براي حضور عابران پياده باشد.
جدول3.مشخصات مادی های محدوده منطقه 1 اصفهان.

نقطه شروع و پايان در محدوده طرحجهتطولنامشماره
بزرگ راه خيام-خيابان چهارباغ عباسیشرقی- غربی2.5نياصرم1
بزرگ راه خيام-خيابان چهارباغ عباسیشرقی- غربی2.6فرشادی2
بزرگ راه خيام-خيابان فروغیشرقی- غربی و شمالی-جنوبی5فدن3
خيابان صارميه-خيابان فروغیشمالی-جنوبی4.1تيران4
بزرگ راه خيام-خيابان صارميهشرقی-غربی1جوب شاه5

 )نگارندگان(
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تصوير5. ويژگی انسجام فضايی مادي ها دربرابر انزوا و جدايی آنها كه 
ازطريق استقرار عناصر خدماتی مقياس محلی و گاه بين  محلی و از 

عوامل مهم حضور مردم در مسير مادی ها است)نگارندگان(.

تصوير 6. ويژگی جمعكنندگی ماديها دربرابر پراكندگی آنها كه از 
طريق پيوستگی مسير مادی و استقرار در بافت يکپارچه مسکونی و 

محلی حاصل شده است. )نگارندگان(.

آنها  بسته بودن  دربرابر  مادي ها،  فضای  گشوده بودن  ويژگی  تصوير7. 
ازطريق حريم متغير و متنوع در طول مسير كه بستر مهمی برای ايجاد 

فضای شهری در امتداد مسير مادی است)نگارندگان(. 

تصوير8. ويژگی جلب كنندگی مادي ها، دربرابر دفع كردن كه ازطريق 
ورودی ها و گشودگی های دسترسی محلی، افزايش نفوذپذيری مسير 

مادی و حركت های محلی را همراه دارد)نگارندگان(. 
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از ديدگاه سيما و منظرشهري، مسير مادي ها ضمنداشتن
طراوت، زيبايي و سرسبزي بالقوه خود و همچنين وجود 
برخي عناصر باارزش، داراي وضعيتي نيستند كه مشوق و 
مسيرها  باشند.  پياده  حركت هاي  افزايش  براي  انگيزه اي 
تجهيزاتي ندارند كه تمايل عابران پياده را برانگيزانند. دراين 
مورد، مي توان با الگوگرفتن از فعاليت ها و اقداماتي كه در 
حاشيه رودخانه زاينده رود انجام گرفته و تکرار آنها منطبق 
با شرايط مادي ها، وضعيت را به گونه اي سامان داد كه هم 
ارزش مادي ها را بيش از پيش نمايان  و هم موجبات تحقق 

پياده مداري را فراهم ساخت.
در قالب نظام حركت و دسترسي، مهم ترين مسأله اي كه 
ارتباط مستقيم با مادي ها و حركت هاي پياده است، نحوه 
برخورد و مواجهه مادي ها با مسيرهاي حركت سواره است. 
افزون بر برخوردها و تقاطع هاي بسيار سواره با مسير مادي ها 
و چندتکه شدن آنها در مقاطع مختلف، مسير پيرامون مادي ها 
نيز، از حركت سواره در امان نيست. آن گونه كه، تردد سواره 
و بي توجهي بسيار به حركت عابران پياده در اين مسيرها 
ديده می شود. درحال حاضر، مسير مادي ها برای حركت هاي 
به طور  پياده  حركت  ليکن  نشده است  درنظرگرفته  پياده 
برنامه ريزي نشده در كنار تردِد بيشتر سواره انجام مي شود. بجز 
محدوده اي كوچك در مسير مادي نياصرم، تمام مادي هاي 

محدوده دچار چنين وضعيتي هستند.

برای تحليل و تشخيص وضعيت كنوني محدوده مورد 
مطالعه و دستيابي به هدف ها و راهکارهاي ساماندهي، از 
روش سوات استفاد ه  شده است. در اين روش، نقاط قوت و 
ضعف)عوامل درونی( و فرصت ها و تهديداِت)عوامل بيرونی( 
مادي ها براساس چهار نظام)كالبدی، دسترسی، عملکردی و 
فضايی( كه اهداف نيز بر پايه آنها تعريف شده اند، تحليل می شوند. 
درادامه، تحليل متقابل اين شاخص ها در چارچوب ماتريس 
سوات، هدايتگر پژوهش به سوی تدوين و تشخيص مقدماتِي 
راهکارهاي برنامه ريزي و ساماندهي درراستاي اهداف آن 
است. محتواي جدول زير با بهره گيري از اطالعات به هنگام 

و شناخت عميق در فرايند مطالعه است)جدول4(.
هدف كالن پژوهش حاضر، از عنوان آن نوشتار برگرفته 
شده و محقق شدن آن به دنبال دست يابی به اهداف فرعی 
است؛ مهم ترين معيارهاي تدوين اين اهداف نظام هاي كالبدي، 
دسترسي، عملکردي و بصري است. كه مطالعات و تجزيه 
تحليل وضعيت موجود نيز برمبناي آنها صورت گرفته است 
)جدول5( و با درنظرگرفتن موضوع و محدوده مورد مطالعه 

به اهداف اين تحقيق پرداخته ميشود.
برمبنای اهداف كالن و اهداف خرد كه نخست به آنها 
اشاره شد، در اين بخش راهکارهای كلی)كالن( و عملياتی)خرد( 

دست يابی به اهداف ارائه می شود)جدول6(.

تصوير10. اصفهان، موقعيت بافت تاريخی و مادی ها در محدوده طرحتصوير9. موقعيت مادی ها در محدوده طرح )نگارندگان(.
)نگارندگان(.
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جدول4. بررسی محدوديت ها و امکانات موجود در محدوده پيرامون مسير مادی های منطقه يك.

تهديداتفرصت هانقاط ضعفنقاط قوتنظام

دی
الب

ك

سابقه تاريخي چند صد ساله از 	 
زمان شکل گيري شهر تاكنون

وجود برخي بناها و فضاهاي 	 
ارزشمند در حريم مادي ها

 باال بودن نسبت سطوح مسکوني 	 
 در حريم مستقيم اكثر مادي ها 

و وجود زندگي شبانه
استقرار در مركز ثقل جغرافيايي 	 

و عملکردي شهر 

 گسست ارتباطي و فضايي مادي ها 	 
و محالت پيرامون آنها در اثر 

احداث خيابان ها
تبديل مسير مادي ها به كوچه 	 

و خيابان هاي فاقد ارزش فضايي
عدم شناسايي دقيق و تخصصي 	 

شبکه مادي ها در سطح منطقه
سازي 	  بدنه  بودن  نامناسب 

 ماديها كه اكثرا بتني و يا سنگي 
با هدف تبديل آنها به معبر 

سواره مي باشد

امکان عقب نشيني و آزاد سازي 	 
حريم مادي

امکان احياي مسير مادي ها و 	 
عناصر شاخص پيرامون آنها

 استفاده از مسير مادي به عنوان 	 
پلي ارتباط دهنده ميان محالت 

جديدو بافت قديم
آزادسازي مسير مادي ها و يا 	 

تبديل و تغيير اجزائي كه آبخور 
آنها زير ساخت و ساز رفته است.

ساخت و سازهاي بی رويه و بلند 	 
 مرتبه در پالك هاي بر مادي ها 

و حريم گل انداز مادي ها
مشخص نبودن حريم مادي ها 	 

و عدم اجراي قانون از سوي 
ارگانهاي زيربط در اعمال اين 

حريم
هاي 	  نخاله  كردن  سرازير 

ساختماني و زباله ها به درون 
مادي هاي خشکه و پرشدن و 
تبديل آنها به معبر به مرور زمان

سی
تر

دس

وجود مسيرهاي كامال پياده در 	 
قسمت هاي محدودي از مادي 

نياصرم و فرشادي
نزديکي به دو محور اصلي	 
استخوانبندي ساختار اصفهان: 	 

محور تاريخي چهارباغ و محور 
طبيعي زاينده رود

دسترسي سريع و آسان سواره 	 
رو به پالك هاي بر مادي

عبوري 	  ترافيك  باالي  سهم 
بدون هيچ گونه محدوديتي

نابساماني و نا آسودگي حركت 	 
پياده و تداخل آن با سواره

امکان ايجاد مسيرهاي پياده، 	 
فعال و با ارزش فضايي

امکان كاستن تردد سواره به 	 
درون بافت قديم اصفهان

تشويق افراد به حركت پياده و 	 
ايجاد انگيزه اي مطلوب توسط 

مادي ها
امکان طراحي و برنامه ريزي 	 

به منظور حركت دوچرخه

همجواري با شريان هاي شلوغ 	 
پرترافيکي مثل خيابان كاشاني، 

شمس آبادي و ...
جديد 	  هاي  خيابان  احداث 

بدون توجه به مسير مادي ها 
و قطع شدن چندين باره آنها 

مثل خيابان ميرداماد
انطباق مسير سواره رو بر حريم 	 

مادي ها

دی
كر

مل
ع

شمول بر محورها و كانون هاي 	 
عملکردي مهم شهر اصفهان

واقع شدن در منطقه اي با تنوع 	 
مراتبي  سلسله  و  عملکردي 
 محورها، گستره ها و كانون هاي 

موجود

كمبود خدمات و كاربري هاي 	 
محله اي و ادغام با سطوح باالتر

از رونق افتادن فعاليت ها در 	 
شب كه از سرزندگي محيط 

مي كاهد
هاي 	  فعاليت  برخي   وجود 

 مزاحم و ناهماهنگ و آلودگي هاي 
مثل  آنها  فعاليت  از  حاصل 

تعمير گاه ها و ...
 اغتشاش موجود بين كاربريها 	 

و فعاليت ها

هاي 	  فعاليت  جذب  امکان 
جهانگردي، پذيرايي و فرهنگي 

پيرامون مسير مادي
امکان كسب درآمد بيشتر از 	 

فعاليت هاي تجاري و خدماتي 
پيرامون مسير مادي ها

ايجاد مکاني جاذب براي سرمايه 	 
گذاري هاي تجاري-فرهنگي

استفاده از زمين هاي باز و باير 	 
جهت خدمات مورد نياز محلي

و 	  فرهنگي  ارتقاي  امکان 
اقتصادي منطقه يك بواسطه 

وجود مادي ها
ايجاد ضوابط تشويقي و محدود 	 

 كننده در جهت رونق فعاليت هاي 
پيرامون مادي ها

استقرار 	  از  نکردن  ممانمعت 
و  كارگاهي  هاي  فعاليت 
ها  مادي  شان  با  نامتناسب 

و محالت
يکپارچه نبودن مديريت شهري 	 

و  ناهماهنگي در مديريت  و 
كنترل مادي ها

توجه خاص به برخي مادي ها 	 
نظيرنياصرم و فرشادي بلحاظ 
موقعيت و ناديده گرفتن برخي 

ديگر

ری
بص

ی 
ما

سي
 و 
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سبز 	  فضاي  باالي  پتانسيل 
موجود در بدنه مادي ها

و 	  متنوع  جالب  بسيار  منظر 
مطلوب بواسطه حضور پر پيچ و 
خم مادي ها ميان بافت محالت

روند اضمحالل هويت و عملکرد 	 
مادي ها در اثر بي توجهي به 

آنها در مرور زمان
كمبود و نامناسب بودن اثاثيه 	 

و مبلمان شهري
اغتشاش در سيماي بصري و 	 

منظر پيرامون مسير مادي ها
وجود ساختمان هاي ناهماهنگ 	 

با تركيب ناهمگون بلحاظ ارتفاع 
نما مصالح خط آسمان و ...

نامناسب بودن مصالح كف و 	 
بدنه مسير طرفين مادي ها

امکان ايجاد فضاهاي شهري 	 
مطلوب با كيفيت و ارزش باال 
بواسطه حضور چنين عنصر 

منحصر بفردي در بافت
خاص 	  ظوابط  تدوين  امکان 

بناهاي  نماسازي  منظور  به 
ها  مادي  مستقيم  حريم  در 

در خور شان مادي ها

جدول سازي هاي غير فني و 	 
مغاير با حيات طبيعي درختان 
كه منجر به نابودي اشجار كنار 

مادي ها مي شود.
بي توجهي به طرح ساماندهي 	 

پياده راه ها در مسير پيرامون 
مادي ها

طی
حي

ت م
س

زي

تزريق هواي مطلوب به درون 	 
بافت و كاهش دهنده آلودگي 
هوا به عنوان فضايي تنفسي

ايمن بودن منطقه در برابر سيل	 
ها 	  مادی  مسير  بودن  سبز 

در  موجود  درختان  بواسطه 
حريم آن ها

حمل 	  امکانات  بودن  ضعيف 
زباله و نظافت زيست محيطي، 

اليروبي
در 	  موذی  جانواران  زندگی 

آبهای راكد 
خشك شدن بعضي از مادي ها	 

آبياری زمين های مزروعی شهر 	 
اصفهان از طريق جريان يافتن 
مادی ها و خروج آن ها از شهر

امکان استفاده از حريم مادی 	 
ها برای تامين كاهش فضای 

سبز شهری 

اختالفات مالي بين سازمان آب 
و شهرداري ها كه موجب توقف 
ها شده و  حركت آب در مادي 
و  ها  آلودگي  آنواع  ايجاد  امکان 
نابودي فضاي سبز را بدنبال دارد

)نگارندگان(
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جدول 6. ارائه اهداف و راهکارهای دستيابی به اهداف. 

راهكارهای عملياتیراهكارهای كلی اهداف
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برقراري جريان مستمر عنصر 	 
آب در مادي ها

حفظ پيوستگي حركت مادي 	 
ها در طي مسير

و 	  كالبدي  هويت  احياء 
عملکردي مادي ها

 	 - طبيعي  ارزش  بازشناسي 
تاريخي مادي ها

رفع اختالفات بين سازمان هاي آب منطقه اي و شهرداري منطقه يك، از طريق دستورالعمل 	 
هاي ويژه بمنظور جريان مداوم آب در مادي ها.

طراحي و برنامه ريزي صحيح خيابان كشي هاي جديد بطوري كه همانند گذشته مسير مادي 	 
ها را قطع ننمايند.

بدنه سازي صحيح مادي ها و در صورت لزوم تعمير آنها با مصالح مناسب.	 
رسيدگي و حفظ اشجار كهن پيرامون مادي ها.	 
جدول سازي فني مجاور مادي ها بطوري كه با حيات طبيعي درختان كنار مادي مغايرت نداشته باشد.	 
جلوه نمايي بصري رد گذر مادي ها در محل قطع شدن و گذر آنها از زير خيابان ها به منظور 	 

حفظ خاطره انگيزي و هويت تاريخي.
حفظ اسامي مادي ها و نصب تابلوهاي معرفي كامل به همراه تاريخچه عملکردي آنها در 	 

فواصل مناسب به منظور حفظ هويت تاريخي اين عنصر.
جلوگيري از هرگونه ساخت و سازي كه منجر به تجاوز به حريم مادي ها مي گردد.	 
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حركت روان.
ايجاد ايمني، آسايش فيزيکي 	 

و آرامش رواني افراد پياده.
استفاده از خاصيت ميان بر بودن 	 

مسير مادي ها در بافت مركزي 
شهر اصفهان.

فضاي 	  كيفي  سطح  ارتقاء 
ايجاد  و  ها  مادي  محيطي 

مسير هاي جذاب و مطلوب.
و 	  نيازها  برآوردن  امکان 

دسترسي مناسب به خدمات 
در هنگام طي مسير بصورت 

پياده روي.
كاهش تردد سواره در مسير 	 

پيرامون مادي ها.

جلوگيري از حركت عبوري سواره ها به منظور تامين ايمني از طريق هدايت اين نوع حركت 	 
به خيابان هاي مجاور از طريق در نظر گرفتن تمهيدات ترافيکي صحيح.

انتهاي شروع مسير مادي به عنوان نقاط معني دار و تعريف قلمرو 	  ابتدا و  مشخص نمودن 
حركت پياده ها.

بهره گيري از اثاثيه و مبلمان شهري مناسب در طول مسير.	 
و 	  ايجاد سرزندگي  منظور  به  كافي در شب  روشنايي  تامين  پياده جهت  نورپردازي مسير 

پويايي در همه اوقات.
تجهيز معماري جداره هاي محور پيرامون مادي ها )خوانايي كنج ها و نبش ها، برجستگي در 	 

نما و ايجادسايه روشن(
ايجاد خوانايي و وضوح و پديد آمدن كشش و جذابيت در عين حركت در مقياس مطلوب.	 
حفظ بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله ها و جلوگيري از ريختن آنها به درون مادي 	 

ها و اليروبي به موقع مادي ها به منظور جلوگيري از رشد جانوران.
تقويت نقش وسايل حمل و نقل عمومي در ابتدا و انتهاي مسير مادي ها.	 
حذف فعاليت هاي مزاحم )كارگاه هاي صنعتي و تعميرگاه ها( و خلق فضاهاي در خور حركت پياده.	 
ارائه خدمات مورد نياز در طول مسير	 
پيش بيني كاربري هاي خدماتي كه متضمن تداوم حضور شهروند در پياده رو است.	 
استقرار كاربري هاي اوقات فراغت.	 

جدول5. مهم ترين معيارهای تدوين اهداف پژوهش.

معيارنظام

تأكيد بر حفظ مادی ها، راسته ها و گذرهای تاريخیكالبدی

تقويت شبکه معابر پياده و افزايش انگيزه های پياده رویدسترسی

استقرار فعاليت های سازگار و ارائه خدمات در مقياس محلیعملکردی

ايجاد فضاهای شهری مطلوببصری

)نگارندگان(
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ادامه جدول 6. ارائه اهداف و راهکارهای دستيابی به اهداف. 

راهكارهای عملياتیراهكارهای كلی اهداف
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ساماندهي مادي ها به عنوان 	 
معابر پياده.

و 	  تاريخي  گذرهاي  احياء 
راسته ها.

ايجاد پيوستگي بين مادي ها 	 
و گذرهاي تاريخي.

ايمني پياده ها در مقابل سواره 	 
در تقاطع ها.

حركت 	  بين  پيوند  برقراري 
سواره و پياده به عنوان يك 
پيکر زنده و فعال در ساختار 

كلي بافت مركز شهر.
تنظيم نفوذپذيري مسير پياده 	 

با محيط پيراموني آن.

ايجاد قابليت دسترسي از نقاط مختلف به مسير پياده.	 
تقويت محور پياده به عنوان اتصال نقاط كانوني پيرامون.	 
ايجاد قابليت دسترسي به گره ها و مسيرهاي اصلي پيرامون.	 
به حداقل رساندن تقاطع پياده و سواره.	 
مناسب سازي تقاطع هاي سواره با محور پياده.	 
تعيين سلسله مراتب دسترسي.	 
تقويت انشعابات و كوچه هاي متصل به مسير مادي جهت ايجاد فضاهاي زنده و پويا.	 
اتصال و پيوستگي مادي ها با گذرهاي تاريخي.	 
جلوگيري از پارك كردن اتومبيل ها در حاشيه مادي ها و ايجاد مزاحمت براي پياده ها.	 
تجهيز و فعال نمودن گره ها و تقاطع هاي مهم با عملکردهاي محله اي و ميان محله اي مختلط.	 
تبديل مسير مادي به قطب هاي اقتصاد محله با عملکردهاي سازگار و هماهنگ با مقياس محله.	 
دسترسي صحيح و قانونمند پالك هاي بر مادي به منظور استفاده از اتومبيل هاي شخصي خود.	 
نشانشي، 	  آتش  )آمبوالنس،  اورژانسي  نقليه  وسايل  شدن  وارد  منظور  به  تمهيداتي  ايجاد 

شهرداري و... (
توزيع متعادل و مطلوب فعاليت ها در طول ساعات شبانه روز.	 
تدوين طرح جامع براي محورهاي با ارزش بافت به عنوان مسيرهاي پياده.	 

ور 
حض

طه 
واس

 به 
اال

ش ب
ارز

 و 
ت

يفي
ا ك

ب ب
طلو

ي م
هر

 ش
اي

ضاه
د ف

جا
اي

هر
 ش

زي
رك

ت م
 باف

 در
ري

نص
ن ع

چني

ارتقاي كيفيت حسي و زيبايي 	 
شناختي.

ايجاد تنوع در فعاليت ها، كالبد 	 
و كاربري ها.

تامين ايمني شهروندان در فضا.	 

حذف الحاقات و عناصر نامناسب در نماي مجاور مسير پياده حريم مادي.	 
به 	  بخشيدن  تنوع  براي  بصري  هاي  نشانه  و  فرهنگي  و  تاريخي  نمادين  عناصر  از  استفاده 

مسير حركت.
توجه به خط آسمان به عنوان يکي از عناصر سازنده سيماي شهر.	 
تدوين قوانين و دستورالعملهاي ويژه ساخت و ساز براي ارتقاء سطح كيفي سيماي بصري 	 

پيرامون مسير مادي ها.
بهبود بخشي وضعيت كالبدي در عين استفاده از الگوي معماري و ساختماني حاكم بربافت.	 
شناسايي كاربري هاي مورد نياز.	 
توزيع متعادل و مطلوب فعاليت ها در طول ساعات شبانه روز.	 
حفظ و تقويت شاخص هاي كالبدي كه يادآورخاطرات جمعي است، همچون بازارچه بيد آباد، 	 

حمام علي قلي آقا، بازارچه رحيم خان و ...
ايجاد گشايش هاي فضايي و فضاهاي مکث در فواصل مناسب.	 
تجهيز گشايش هاي ايجاد شده با فعاليت ها و خدمات متنوع و سازگار با محيط.	 
ايجاد قابليت استفاده هاي متفاوت از فضا در طول شبانه روز.	 
ايجاد فضاهايي براي مکث، نشستن و تماشا.	 
ايجاد امکان براي فعاليت معركه گيران و دست فروشان.	 

)نگارندگان(

يکي از مهم ترين پرسش هايی كه درباره كيفيت محيط 
مادي ها در شهر اصفهان مي توان مطرح ساخت، اين  است 
كه يك مادي خوب بايستی از چه مشخصاتي برخوردارباشد. 
و يا اينکه عوامل و مشخصات فضايي-كالبدي چه تأثيري بر 
ساماندهی محيط مادي ها دارند. بنابر اينکه در تحقيق حاضر، 
بررسي مادي ها در قالب مقياس محله انجام شده، مي توان 
در پاسخ به پرسش های باال از پژوهش هايی بهره گرفت كه 

در قالب نظام محله ها صورت گرفته است.

بسياري از پژوهش گران شهرسازي با بررسي محيط محله های 
شهري، تالش كرده اند به گونه ای نسبتاً دقيق پاسخي براي اين 
پرسش ها بيابند. تقريباً همگي از ميزان حضور پياده مردم در 
فضاهاي محله اي و فعاليت هايي كه در خيابان ها و فضاهاي 
عمومي محله های شهري انجام مي شود، به عنوان يکي از مهم ترين 
عوامل تأثيرگذار در محيط محله های مسکوني شهري نام مي برند. 
دراين باره، چنين اعتقادی وجوددارد كه استفاده وسيع از محيط 
پياده  حركت هاِي  ازطريق  عمومي  باز  فضاهاي  و  خيابان ها 
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تعداد بسياری از مردم در ساعت های مختلف روز طي روزهاي 
زيادي از سال، مهم ترين عامل كيفيت مطلوب و مثبت محيط 

.(Schumacher, 1978: 133)خيابان هاي مسکوني است
برای ساماندهی مسير مادی ها و به دنبال آن، تأثير مادي ها در 
ايجاد همسايگي اجتماعي و ميزان استفاده مردم از محيط ها و 
فضاهاي محله اي، پاسخ گفتن به پرسش های زير قابل توجه است: 

چگونه احيا و ساماندهی شبکه مادی ها می تواند در وضعيت  -
محله هايی كه مادی ها از آنها می گذرند، تأثيرگذار باشد.

با نگاهی كلي بر نقشه شهر اصفهان، به خوبي نقش مادي ها 
در ساختار كالبدي و سازمان فضايي شهر ازطريق تفاوت ها و 
تمايزات روشني كه به لحاظ توزيع فضايي، تعداد و اندازه عناصر و 
عملکردهاي مختلف شهري بين نواحي و محله های مختلف شهر 
به ويژه محله های قديمي كه مادي ها در آنها جريان دارند و ساير 
محله ها خصوصاً محله های جديدي كه مادي ها در شکل دهي 
آنها نقش و تأثير چنداني ندارند، مشاهده مي شود. به نظرمي رسد 
در نواحي و محله هايی كه مادي ها در آنها جريا ن دارند، نه تنها 
مادي ها و شبکه وابسته به آنها توانستهاند با ايجاد يك ساختار 
و استخوان بندي مطلوب، ارتباط و پيوندی اصولي و نظام مند را 
بين عناصر داخلي محله به وجودآورند بلکه، پيوند مناسبي نيز با 
ساختار و استخوان بندي اصلي شهر برقراركنند. درمقابل، ساير 
محله هايی كه مادي ها در آنها جريان ندارند، نواحي و محله هايی 
تك افتاده هستند كه نه تنها در ايجاد ارتباط و پيوند اصولي 
ايجاد  از  ناتوان اند بلکه،  و نظام مند بين عناصر داخلي خود 
پيوند با ساختار و استخوان بندي اصلي شهر نيز بازمانده اند. 
بنا براين، بهبود يا ازبين  رفتن مادی ها در ساختار محله هايی 

كه مادی ها از آنها گذرنکرده اند، مؤثر است. 
يکي از خصوصيات و ويژگي هاي منحصر به فرد مادي ها كه 
آنها را از ساير عناصر ساخت فضايي شهر متمايز و جدامي سازد، 
جايگاه و نقش مادي ها در ساختار شهر اصفهان هم به عنوان 
مکان و هم به عنوان عامل ارتباطي، قابل تبيين و بحث است. 
بررسي هايي كه تاكنون صورت گرفته، بيشتر نقش و جايگاه 
مادي ها را در ساختار فضايي شهر به عنوان يك مکان و محل 
مورد توجه و بحث قرارمي دادند. درحالي كه، نقش هر مادي 
به مثابه يکي از حلقه هاي زنجيره ارتباطي شهر نه تنها با عوامل 
و مشخصات فضايي-كالبدي خود مادي تعيين مي شود بلکه، 
نيز  به ساير مادي ها  آنها نسبت  موقعيت و محل قرارگيري 
مهم است. روابط انسان ها در قالب چرخه ارتباطي، برمبناي 
اهدافي صورت مي گيرد و براساس بعد اجتماعي است كه مکان 
مبداء و مقصد، مسير، زمان، نوع و شکل ارتباطش در قالب 
ارتباطي، مادي ها  انواع حاالت  بعد فضايي شکل مي يايد. در 
به عنوان مسيرهاي ارتباطي از نقش و جايگاه ويژه اي برخوردارند 

كه با درنظرگرفتن مالحظاتي در قالب الگوهاي ساختاري و 
به گونه ای كه،  تقويت كنند.  را  خود  نقش  مي توانند  كالبدي، 
ارتباط بين مبداء و مقصدهاي حركت ها حتي االمکان به صورت 
پياده انجام گيرد. اين امر افزون بر افزايش زمينه هاي حضور و 
سرزندگي مردم، موجبات انسجام و پيوستگي بين محله هايی 

را هم كه مادي ها از آنها مي گذرند، فراهم می كند.  
چگونه خدمات و كاربري هاي مستقر در مسير مادي ها،  -

مي توانند نقش مؤثر و مطلوبي را در احيا و سرزندگی 
اين محورها و محله ها داشته باشند.

نظام  اصلي  كاركردهاي  از  يکي  رفاهي،  خدمات  تأمين 
محله است. درحقيقت، از نيازهاي اساسي انساني كه محله 
مي بايد آن را تأمين كند، دسترسي به خدمات رفاهي عمومي 
در  مسکوني  كاربري  بجز  ديگر،  كاربري هاي  وجود  است. 
براي  و ضروري  اوليه  مادي ها، شرط  مسير  پيرامون  نواحي 
شکل گيري حركت هاي پياده در بافت هايي است كه مادي ها 
در آنها جريان دارند. حال آنکه، مادي ها در بافت هاي مسکوني 
شهر اصفهان قرارگرفته اند و فعاليت هاي خدماتي و تجاري نيز، 
به ايجاد و گسترش حركت هاي پياده در مسير مادي ها كمك 
 مي كنند. اعمال ضوابط منطقه بندي و جلوگيري از شکل    گيري

 فعاليت هاي تجاري و خدماتي در بافت هاي مسکوني، ارتباطات و 
كنش هاي اجتماعي را در عرصه هاي عمومي محيط هاي مسکوني 
كه مادي ها در آنها حركت مي كنند، كاهش مي دهد. در بسياري 
فعاليت هاي  قرارگيري  و  اوليه  نيازهاي  برطرف كردن  مواقع، 
محيط  در  تفريح(  و  خريد  محل  هدف)مدرسه،  به  معطوف 
مادي ها، پيوستگي و پيوند بين عرصه هاي خصوصي و عمومي 
را ايجاد می كند. درنتيجه، فضاي مادي ها بدون استفاده و فقط 
براي گذر اتومبيل ها به صورت حركت هاي عبوري باقي نمي ماند. 
درباره نوع خدمات و كاربري فضايي محور مادي ها، فعاليت هاي 
تجاري، خدماتي، مذهبي، عبور و مرور سواره در نقاط حساس 
و تقاطع محور مادي با خيابان ها و گذرهاي اصلي محله ها و 
فعاليت هاي تفريحي، فضاي سبز، فعاليت هاي فرهنگي همچون 
سالن هاي نمايش محلي، فعاليت هاي آموزشي، كودكستان ها و 
مهدكودك ها، مدارس ابتدايي و راهنمايي، فعاليت هاي ورزشي 
محله ها و مانند آنها، مي توانند روي محور مادي ها طراحي و 
ساماندهي شوند. عکس هاي هوايي قديمي و نقشه هاي تاريخي، 
نشانگر آن است كه بيشتر باغ هايی كه در مسير مادي ها بوده، 
در شهر مستقر بوده اند. ازسوي ديگر، سنت تفريح مردم اين 
بوم نيز، رفتن به همين باغ ها و بيشه هاي اطراف زاينده رود 
بوده است. برای تداوم همين سنت ديرينه مي توان محورهاي 
محله ها  دل  و  شهر  در سطح  را  فرهنگي  و  تفريحي  جديد 

مطرح ساخت.
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نتيجه گيری
و  مشخصه ها  مهم ترين  از  يکي  آنها  به  مرتبط  جوي هاي  شبکه  و  مادي ها  گفته شد،  پيش تر  چنان كه  هم 
معاصر حيات  زمان  تا  اين شهر  روزهاي شکل گيري  نخستين  از  كه  به شمارمی روند  اصفهان  ويژگي هاي شهر 
داشته اند. نقش مادي ها در گذشته ای نه چندان دور، در امور كشاورزي، جمع آوري آب هاي سطحي و آباداني اين 
شهر از اهميت خاصي برخورداربوده است. درگذشته، ساخت كالبدي و سازمان فضايي شهر اصفهان تحت تأثير 
شرايط و خصوصيات اقتصادي، اجتماعي و محيطي حاكم بر آن، مادي ها را به عنوان محورهاي ارتباطي پيوستگي 
پاسخ گوي  و  يکپارچه حفظ  مي كرده  كليت  يك  به گونه  زندگي شهري  اجتماعي  و  كالبدي  فضايي،  انسجام  و 
نيازهاي مردم و ساكنان آنها در ابعاد مختلف انساني، اجتماعي و عملکردي بوده است. ليکن درحال حاضر، به 
داليل متعدد نقش ها و كاركردهاي مادي ها در ابعاد مختلف تضعيف گشته و به چالش كشيده شده است. از همه 
مهم تر، با ورود اتومبيل و رواج الگوهاي جديد و تأثيرپذيري شهرسازي امروز از نمونه هاي غربي، بافت قديمي 
نه تنها با آن سازگار و موافق نشد بلکه، اين موضوع سبب خدشه دارشدن نظام ساختاري-كالبدي بافت قديم و 
پيرو آن متزلزل شدن نظام و ساختار فرهنگي و اجتماعي بافت كهن شد. به دنبال چنين اقداماتي، شبکه مادي ها 
به لحاظ كالبدي و معنايي شدند كه گسستگي كالبدي- فضايي  با گذشت زمان دست خوش تحوالت فراواني 
مادي ها و تجاوز به حريم آنها نتيجه چنين تحوالتي است. سيمای امروزی مادي ها در شهر اصفهان با چهره اي 
كه درگذشته داشته، بسيار متفاوت است. به گونه ای كه، اين شبکه طبيعي- تاريخي بهم پيوسته همراه زاينده رود 
كه در گذشته اطراف شهربوده، در چند دهه اخير در مركز شهر قرارگرفته اند. بنا براين، هم اكنون بايد چهره اي 

مطابق با زندگي امروزي و نيازها و تمايالت امروز مردم شهر داشته باشد.
با تمام اين اوصاف، بنابر بررسي هاي انجام شده چنين به دست آمد كه مادي ها به عنوان بخشی از هويت شهر 
اصفهان، هنوز از لحاظ كالبدي و عملکردي قابل توجه و اهميت هستند. بنابراين، بايد تالش كرد تا باتوجه به 
تغييرات ايجادشده، به دنبال حفظ و ساماندهی شبکه مادي ها، در جستجوي راهکاري مناسب برای حفظ و تداوم 
آنها بود. شبکه مادي ها، داراي اصول و ارزش هايي است كه با به كارگيري و توجه به آنها، مي توان به راه حل ها و 
ايده هايي برگرفته از ارزش هاي كهن دست يافت. شبکه مادي ها و نهرهاي بافت قديم، به عنوان محورهاي پياده 
طبيعي و فضاهاي سبز خطي ناحيه اي و محله اي با عملکرد غالب پياده در تركيب با ساير محورها، مي توانند 
فضاهاي  ايجاد  و  قديم  محالت  فضايي-كالبدي  انسجام  شهر،  مركزي  راه هاي  مراتب  سلسله  تکميل  موجبات 

شهري غني را فراهم سازند. 

پی نوشت

1- واژه مادی در اصفهان، اصطالحی محلی است و به معنی نهر آب است.
2- Swot
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4- Pedestrian Oriented
5- Free ZoneAuto- Restricted Zone Car – Free Zone Traffic
6- Objects
7- Functions
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9- Goals
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Abstract

One of the unique features of urban texture of Isfahan is “madies”. Nets of madies 
in Isfahan can be considered as a part of this city’s identity. Not far ago, madies were 
especially important in agricultural affairs, collecting surface water and city development 
and were counted as one of the beautiful and pleasing visual effects of the city. But recent 
urban development and the increas in the density of activities, structures and skeletal 
elements around the city and loss of gardens and urban farms cause this identity-giving 
element to be forgotten and disappeared.

Therefore, in this paper, in addition to explain the value and importance of such an 
element, the author tries to suggest a number of strategies to conserve and restore the 
old fabric of Isfahan’s madies. To achieve such a goal, this research seeks to answer 
several questions such as which factors are associated with organizing the madies and 
what are the effects of this matter on the places in the neighbourhood of madies? Due 
to the nature of this research, the analytical method   is used. Accordingly, for gathering 
information, in addition to library studies and checking the maps, field studies are done 
as well. For the analysis of information the technique of SWOT is used. The result of this 
study shows that madies have potential which can lead to positive and desired results by 
correct and targeted planning of them. Achieving this matter is not only in accordance 
with spatial-physical principles of traditional Iranian urban planning according to which 
the old fabric of the city has been shaped, but also accords with principles of the modern 
and sustainable urban planning in which human being and his needs and cultural-social 
values are considered and respected.
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