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میدان امام خمینی 
اناکباتو پیاده راه ( ره)

همدان



(ره)معرفی محدوده ـ میدان امام خمینی 

60متاری باا واویاه    30وسایع  یاباان 6فعلی که ( ره)امام خمینی میدان ( متر 80با شعاع سیعو مرکزی شهر دارای یک میدان 
یع باه  او یاک دایاره وسا   هاییدر حقیقت شعاع این خیابان می شود، منشعب میدان این او فواصل مساوی جهت با در شش درجه 

وجاود  ع وسای بلوارهاای های مذکور او خیابان مساوی فواصل در متصل می کنند شهر مرکز را به که نواحی اطراف شمار می روند 
رینگدر محصور همدان محدوده مرکز شهر . هم پیوند می دهندرا به خیابان اصلی 6و را تشکیل می دهند دارد که دایره دیگری 

خ در تار یا طول می شود که در را شامل همدان تاریخی شهر کهن اولیه و هسته ی و در حقیقت قدیم شهر شهر همدان، بافت اول 
.استو به تدریج رشد کرده شکل گرفته هگمتانهتپه ی مجاورت 



(ره)معرفی محدوده ـ میدان امام خمینی 

عناصار  این محدوده با قرار گیری در مرکز شهر و وجود ارتباطات قوی با مناطق اطراف به واسطه ی محورهای شعاعی، بسیاری او
مان ساختمان های اطراف این میدان تاریخی، شباهت ویادی به سااخت . واجد اروش تاریخی و عملکردی را در خود جای داده است 

و سابک  های اطراف میدان حسن آباد تهران دارد که میتوان گفت این ساختمان ها مربوط به معماری پهلاوی باوده و بار گرفتاه ا    
ه آنچه بر جذابیت ای میدان تاریخی افازود . اروپا رواج داشت، ساخته شده است20و 19که در قرن « باروک»معماری مشهور به 

.است، دو گنبد فلزی است که در ابتدا و در هر دو طرف هر شش خیابان این میدان خودنمایی می کند



(ره)معرفی محدوده ـ میدان امام خمینی 

مطالعات کالبدی
آثااری او  ثبت شاده اسات و هناوو   کشوربا بدنه ساختمان های اطراف آن در فهرست آثار ملی فریشساخته شده توسط میدان

و پنجاره  وانحیا پنجره ها با نقوش انسان و سردرهای ساده و برجسته با نقوش هندسی، گچبری های آجرکاریآن مانند تزئینات
در اثار وقاوع آتشساووی،    1325سال . گیرندباید در طرح نورپرداوی مد نظر قرار کههای چوبی ساختمان ها بر جای مانده است 

د و او ساال  ، در آن محل ساخته شا میدانبا معماری ناهمگونملی با بدنه ای بانکویران شد و ساختمان میدانضلع شمال شرقی 
ی شهر همدان باا باوسااوی تعادادی او در و پنجاره هاای چاوبی طبقاات فوقاان        مرکزیمیدانو مرمت باوپیراییعملیات1381

.  آغاو شدمیدانساختمان های اطراف 

سیر تحول ضلع شمال شرقی میدان امام



(ره)معرفی محدوده ـ میدان امام خمینی 



(ره)معرفی محدوده ـ میدان امام خمینی 

بدنهتزئینات موجود در 
ری بصا ای اروش خود نشاانه  ها و معماری واجد جدارهبا ( ره)امام خمینی بافت شهر همدان، در قامت میدان مرکز و اصلی کانون 

.اندشده گیری به سمت آن جهت بصری کریدوربه صورت کلیه محورها را ایجاد کرده که 
او ثبات شاده اسات و هناوو آثااری     کشاور شهر همدان با بدنه ساختمان های اطراف آن در فهرست آثار ملی خمینیامام میدان

و پنجاره  وانحیا پنجره ها با نقوش انسان و سردرهای ساده و برجسته با نقوش هندسی، گچبری های آجرکاریآن مانند تزئینات
.  های چوبی ساختمان ها بر جای مانده است

نمونه تزئینات موجود در ابنیه



(ره)معرفی محدوده ـ میدان امام خمینی 

مطالعات کاربری و فعالیت
اف آن تجاری های اطرکاربریاکثرباوار اصلی شهر و قلب اقتصادی همدان قرار دارد کناردر خمینیامام میدانبا توجه به اینکه 

و حساین ده ، امامزاده شااهزا علمیهحووه . تجاری استکامالمی باشد سینماکهاو قسمتی او آن غیرامام به میدانبدنه . می باشد
میدانی هتل یاس در ضلع شمال. های مذهبی سایت مورد مطالعه می باشدکاربریباوار او کنارمسجد جامع قدیم شهر همدان در 

صاادی ا تجااری   اقتمرکزرا می توان خمینیامام میدان. جهانگردی ا توریستی سایت استکاربریشهدا تنها خیابانو در ابتدای 
ر در شاهر همادان باوده و د   ... همچنین میدان مرکزی شهر صحنه بروو تمام رویدادهای تاریخی و سیاسای و  . شهر همدان دانست

.تمامی ساعات شبانه روو شاهد حضور و فعالیت طیف گسترده شهروندان در این میدان هستیم

میدان امام خمینی، صحنه بروز رویدادها و فعالیت ها در شهر



(ره)معرفی محدوده ـ میدان امام خمینی 



اکباتانمعرفی محدوده ـ پیاده راه 

شاهر  محور اکباتان را بواسطه حضور فعالیت ها و عملکردهای متنوع، می توان او مهم ترین محورهاای موجاود در بافات مرکازی    
وان مفصل ارتبااطی  محور اکباتان بعنوان مفصل ارتباطی باوار قدیم شهر همدان و تپه هگمتانه و محور بوعلی نیز بعن. همدان دانست

همدان ایفا مای  نقشی اساسی در ساختار فضایی شهر( ره)عناصر شاخص و هویتمندی چون آرامگاه بوعلی سینا و میدان امام خمینی
.نمایند

ان وجود راسته باوارها و عنصر هویتمند مسجد جامع در کنار جداره های اروشمند موجود در محور اکباتان، اهمیات آن را دو چناد  
ه هاای فعاال   بیشترین سهم در این محورها به کاربری تجاری اختصاص دارد و هر دو محور بوعلی و اکباتاان بعناوان لبا   . می کند

.شهری شناسایی شده اند که او دیرباو تا به امروو به حیات خود ادامه داده اند



معرفی محدوده مطالعاتی

نقلیاه  ایلوسا بارای دسترسیو جابجاییاگرچه در گذشته بیشتر خیابان ایننقش . آغاو شد1329او سال اکباتاناحداث خیابان 

افزوده پیادهبران عاتراکمشدن این محور به پیاده راه و اتصال آن به میدان مرکزی و پیاده راه بوعلی، تیدلبا ولیبوده است است 

.  یابدمیآن شدت اجتماعیشده و نقش 

ه اماروو همادان اگرچاه   مساجدجامع . داشته استدر بین باوار آن قرار کهاست شهر مذهبیبنایترینمسجد جامع همدان مهم 

.گرددمیباو اسالمیی نخست دوره هایی آن به سده ، اما بنیاد اولیه داردجدیددر ظاهر ساختاری

محاور او  نایا عباور  . باشاد میشش گانه محورهایمحور او میان ترینمهم و تریناصلیتاریخیا هویتیلحاظ به اکباتانمحور 

ت محاور  با وجود اهمیا لیکن.محور را افزون نموده است عملکردیاروش هگمتانهآن تا تپه امتداد شهر همدان و قدیمباوار میانه 

طه عدم توجه باه  به واسکالبدفرسودگیباالینامناسب و همچنین درصد هایکاربری، حضور فعالیت ها و ساختار شهردر اکباتان

، همتروکا قطعات به صورت مخروباه و  باالیدرصد .چهره محور در طول ومان دگرگون شود است تا آن موجب شده هایویژگی

ایها بخاش  ویاژه او منااطق محاور باه    بسایاری تحرک در وکممرده هایلبه ایجادموجب در لبه محور کهشده است شناسایی

مرکاز بط باا  مارت هایها و فعالیت کاربریمحور عمدتاً ایندر لبه قطعات موجود در .شده است هگمتانهآن به سمت تپه انتهایی

.اندشده شناساییشهر 



نظام عرصه همگانی_معرفی محدوده مطالعاتی 

هاای انونکا وجاود  واساط  و باه  هگمتاناه تپا  شهر همدان و قدیمباوار ارتباطیبا توجه به حضور در قامت مفصل اکباتانمحور 

حاور  گاناه در قالاب یاک م   محور او معاابر شاش   ترینبااهمیت به صورت محورانتهایشاخص در مقیاس شهر در دو عملکردی

ب و مناسا صاورتی در طاول مسایر باه    او نقااط  بسیاریدر کهمحور هایجدارهپوشش سبز موجود در . شودمیشناساییمجهز 

محاور  داییابتا بخاش  . اسات شاده  بصاری کریدوردر قامت محور بر حضور تأکیدحضور دارد، در عین تلطیف محیط و یکپارچه

.  شودمیمشاهده شهریفعال لب حیات آن تا به امروو، به صورت و تداوم شهر قدیمبه واسطه وجود باوار اکباتان

، حاور او مقسامت  ایان گرفته در لباه، در  شکلهایها و فعالیت کاربریشهر در دو سمت محور و قدیمباوار هایورودیحضور 

دستفروشای یر نظغیررسمیهایتا فعالیت امر باعث شده این. چشم گیر موجب شده استصورتیرا به شهریو حیات سروندگی

باه صاورت   عملکاردی فعال هایکانون. شودایجاداکباتانمحور محدودةاین، در ویادبسیار تراکمموقت با هایقرارگاه شکلبه 

ر را دمحاور  ساروندگی شاخص و مؤثر داشاته و  حضوریمحور راستایمردم در وحضورفعالیت جاذب هایاو عرصه ایونجیره 

هاا  کاانون نایا ترینعمده هگمتانهو تپه مسجدجامعو راسته باوارها، سراها، خمینیمیدان امام . نمایندمیمقاطع مختلف تضمین 

روناق بخاش   کاهش، موجب تخریبباالیو درصد متروکهو قطعات مخروبه باالیحضور نسبتاً کهاست حالیدر این. باشندمی

لباه  ، گردیاده حور مباهویتنامتجانسهایفعالیت گیریشکلشده و در نتیجه باعث حضور و هگمتانهتپ محور او سمت انتهایی

.اندنموده ایجادمردانه رفتاریهایمرده و قرارگاه هایی



بررسی فرم منظر شهری_معرفی محدوده مطالعاتی 

هاویتی و اریخیتا هاای ویژگای لحااظ  شهر به قدیمو باوار هگمتانهتپ ارتباطیمفصل شکلبه قرارگیریواسط به اکباتانمحور 

و یژهومعماریبا کهاست، متعددیاروشمند هایجدارهموارد اینترینمهم . استداده جایرا در خود بسیاریعناصر اروشمند 

مای و مرمات باوده و   نگهاداری قابال  کاامالً کهها جدارهگونه او این. محور خواهند داشت هویتشگرف بر تأثیریخود خاص 

محاور  شارقی محور مورد استفاده قرار گیرد عمادتاً در ضالع   هایبخش سایرطراحیدر غنیارجاع هایبه صورت قالب بایست

اء و اجاز باوشاوها شاکل نماا،  بنادی مادول ها، نوع و تناسبات بندیها و قاب نماساویقابل توجه در هایآجرکاری. قرار دارند

معمااری همچناان  طاوالنی هاای داده و او پاس ساال   شکلرا قدیمباوار جدارةکههستند اروشمندیهاینمونه همگی، نماساوی

بیشاتر  کیاد تأبا اکباتانباوار او محور ورودیهایامر در بخش این. گذارندمینمایشبه خود پیدایشرا در ومان ایرانیتاریخی

هاای وجهیتا بای و همچناین  جااری فعالیت و عملکردنوع واسط خیابان به لب هایقسمت بیشتریندر عین حال . حضور دارند 

ه و طبقاه باود  یاک فاقاد اروش عمادتاً   هاای جاداره گونه او این. اندسامان داده محور لب فاقد اروش را در نماییصورت گرفته، 

تا او درون محاور  شده استباوار، موجب گیریشکلبودن بستر پایینمحور و همچنین لب ارتفاع بودن کم. دارندتجاریکاربری

شاکل تر بسا . محور قابل مشااهده باشاند  راستایجا در جابههایینشانه صورت داخل باوار، به ایمناطق بااهمیت و نشانه برخی

ا منااظر  اسات تا  گردیاده موجب طبقه، یکدر حد کماطراف محدوده، حضور بافت اطراف محور با ارتفاع بافت، ارتفاعات گیری

مای پیدا اهشکبافت ساخته شده تراکمکهمحور شمالیدر بخش ویژهمحور در مقاطع مختلف به راستایدر اروشمندیگسترده 

محادوده  او در سا سااخت و  تاراکم بودن پایینبودن ارتفاع و کمکهاست حالیدر این. آیدپدیدارتفاعات اطراف ، به سمت کند

نماوده  جااد ایبه سمت شمال محاور  حرکتبا هگمتانهتپ او ایمحور منظر گسترده شمالیو در بخش اکباتاناطراف محور های

.بدل نموده استهگمتانهتپ به سمت بصریکریدوررا به امر در عین حال محور این. است



قدیماکباتانتصاویر ـ 



قدیماکباتانتصاویر ـ 



هگمتانهآثار موزه تصاویر ـ 



هگمتانهآثار موزه تصاویر ـ 



هگمتانهآثار موزه تصاویر ـ 



هگمتانهآثار موزه تصاویر ـ 


