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شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد. 
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چكیده
س��اماندهی خیابان های احداث شده بر روی بافت های شهری موجود در مقایسه با خیابان های شکل گرفته 
درگسترش های پیرامونی شهر، نیازمند دقت و حساسیت باالیی است. چرا که زمینة خیابان، همواره دربردارندة 
نیروهایی اس��ت که بر نحوة تعریف آن مؤثرند و این امر زمانی که بس��تر قرارگیری خیابان دربرگیرندة بافت 
شهری باارزشی باشد، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. از طرف دیگر، موضوعیت طراحی خیابان به عنوان یک 
فضای شهری واحد و یکپارچه به رغم ویژگی های متفاوتی که بعضاً در طول و عمق زمینة شهری آن به چشم 
می خورد، نیازمند برقراری تعادل مطلوب بین این دو مورد متفاوت است. هدف این مقاله، ارائة ایدئوگرام کلی 
و راهکارهایی به منظور حصول کلیتی منسجم و یکپارچه بین الیه های مختلف بافت شهری باارزش از طریق 
ساماندهی خیابان دهم فروردین شهر یزد به عنوان عامل ایجاد گسست بین دو بافت شهری تاریخی و میانی 
می باشد. اهم نتایج حاصل از این مطالعات، بیانگر آن است که پاسخ به توقعات موضوعی از خیابان های واقع 
بر لبة بافت های شهری تاریخی و همچنین برآوردن توقعات موضعی در ارتباط با زمینة شهری و بستر محلی 
آنه��ا، موجب ارتقاء کیفیت این خیابان ها و بالندگی آنها ب��ه مثابة نقطة عطفی در گذار زمانی بین الیه های 

مختلف بافت شهری باارزش می گردد.

واژگان کلیدی: ساماندهی، لبة شهری، تألیف، بافت شهری تاریخی، خیابان دهم فروردین یزد
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1. مقدمه
هدف این مقاله، ارائة رهنمودهایی به منظور حصول کلیتی منس��جم بین الیه های مختلف بافت ش��هری 
باارزش است که چگونگی آن از طریق سنجش وضعیت خیابان دهم فروردین شهر یزد به عنوان عامل ایجاد 
گسست بین دو بافت شهری تاریخی و میانی دنبال می شود. با توجه به مطالب یادشده، سؤال اصلی در این 

مقاله این است که:
 در س�اماندهی خیاب�ان دهم فروردین ی�زد، چگونه می توان ارتباط مناس�بی بین خیابان)به 

عنوان یک فضای شهری( و لبة بافت شهری تاریخی و میانی برقرار نمود؟
این سؤال، پرسش هایی را به دنبال خود مطرح می کند که پاسخ به آنها، پیش نیاز پاسخ به سؤال اصلی است 

و مسیر راه را تا حدودی روشن می نماید. سؤاالتی چون:
 وجه تمایز خیابان دهم فروردین یزد نسبت به دیگر خیابان های شهر کدام است؟

 خیابان دهم فروردین چه نسبتی را بین بافت شهری تاریخی و میانی یزد برقرار می کند؟
 در س��اماندهی ای��ن خیابان چگونه می ت��وان با توجه ب��ه ویژگی های متفاوت در ط��ول و عمق آن، به 

یکپارچگی دست یافت؟
در این نوشتار، ابتدا به تبیین چرایی ساماندهی خیابان های واقع بر لبة بافت های شهری تاریخی پرداخته 
ش��ده؛ در ادامه و از طریق پژوهش اکتشافی، چیستی مفاهیم مرتبط با تألیف بین بافت های شهری تاریخی 
و میانی مورد بررسی قرار گرفته؛ سپس به منظور درک بهتر مسأله، سنجش وضعیت خیابان دهم فروردین 
یزد)حدفاصل بخش��ی از بافت ش��هری تاریخی و میانی شهر یزد( انجام شده است. در پایان، نتایج حاصل از 
این مطالعات، در قالب ایدئوگرام کلی طراحی و راهکارهای پیشنهادی جهت ساماندهی خیابان های واقع بر 
لبة بافت های شهری تاریخی به صورت عام و خیابان دهم فروردین شهر یزد به صورت خاص ارائه شده است.

مقال��ة حاض��ر به فراخور ماهیت کارب��ردی آن، از نوع کیفی و مبتنی ب��ر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی 
می باشد. در ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، اقدام به جمع آوری تعاریف، نظریات و مستنداتی شده است 
که توس��ط مطالعات میدانی قابل دسترسی نیس��ت. در رابطه با سنجش وضعیت مورد مطالعاتی نیز، بخش 
قابل توجهی از اطالعات به کمک برداشت های میدانی و از طریق پرسشنامه، مصاحبه، عکسبرداری و بازدید 

از نمونة موردی بدست آمده است.  

2. چرایی تألیف بین بافت شهری تاریخی و میانی
اهمیت بافت های شهری تاریخی به عنوان سرمایة ملی هر کشور و خاستگاه فرهنگ و آداب و رسوم ملت ها 
بر هیچ کس پوشیده نیست. این جایگاه رفیع باعث شده تاکنون پروژه های بسیاری در کشورهای مختلف و با 
رویکردها و اهداف متنوع جهت حفظ و صیانت این قسمت از شهرهای کهن آنها به مرحلة اجرا درآید. در آرا 
و نظرات اندیشمندان شهرسازی نیز از دیرباز تاکنون، تعاریف و اسامی متعددی برای انواع مداخالت مرتبط 
با بافت های شهری تاریخی به چشم می خورد. آن همه تجارب انجام شده و این همه مباحث صورت گرفته، 

مهر تأییدی است بر اهمیت و ضرورت توجه به این سرمایة کهن شهرهای تاریخی.
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در بافت شهری تاریخی یزد نیز به عنوان یکی از سرمایه های تاریخی و فرهنگی ایران، تاکنون پروژه های 
حرفه ای بسیاری از سوی نهادهای مختلف و با اهداف متعدد در ارتباط با بافت شهری تاریخی یزد به مرحلة 
اجرا درآمده که هر یک بازخوردهای متنوعی را دربر داش��ته اس��ت. تبعات این مداخالت که در برخی موارد 
آثار مخربی بر بافت شهری تاریخی به همراه داشته، ایجاب می کند که مداخله در این قسمت از شهر با دقت 

و حساسیت ویژه ای همراه گردد. 
حساس��یت این امر از زمانی که در دهه های اخیر موضوع بافت های شهری فرسوده در ارتباط با شهرهای 
کهن ایران مطرح ش��ده است، بیشتر احساس می ش��ود. محدودة تعیین شده به عنوان بافت شهری فرسوده 
در اکثریت قریب به اتفاق ش��هرهای تاریخی، انطباق زیادی با محدودة بافت ش��هری تاریخی دارد. این امر 
موجب شده تا هستة تاریخی شهرها موضوع بررسی پروژه های مرتبط با بافت شهری فرسوده نیز قرار گیرد. 
راهکارهای متفاوت و بعضاً متناقضی که اتخاذ آنها در این دو گونه نگرش یادش��ده نس��بت به بافت ش��هری 
تاریخی محتمل به نظر می رس��د، دقت در بررس��ی و حساس��یت در تصمیم گیری های مربوطه را دوچندان 

می نماید.
خیابان دهم فروردین نیز به عنوان جزئی از بافت ش��هری تاریخی و همچنین قس��متی از بافت ش��هری 
فرسودة یزد، مشمول این الزام و حساسیت قرار می گیرد. به عالوه، تعیین این خیابان از سوی سازمان میراث 
فرهنگی به عنوان قس��متی از لبة بافت شهری تاریخی، نیازمند این است که مبتدای مناسبی برای ورود به 
بافت شهری تاریخی در محل این خیابان تعریف گردد. گذشته از این، موقعیت این خیابان در مرکز شهر و 
دارا بودن کاربری های جاذب تجاری و فرهنگی و همچنین شخصیت تاریخی آن، نشان دهندة لزوم برخوردی 
کارشناسانه با آن به منزلة یکی از خیابان های اصلی شهر می باشد. این برخورد می-بایست به قصد حفظ و 
تقویت قوت های این خیابان و زدودن آسیب ها و معضالت مبتالبه آن و با لحاظ نمودن بافت شهری باارزش 

یزد به عنوان بستر قرارگیری آن صورت گیرد.
به هر صورت، در نظر گرفتن یک خیابان به عنوان مطالعة موردی این مقاله، چه به لحاظ موضعی و چه 
به لحاظ موضوعی، ضامن اعتبار بیرونی آن است. چرا که از طرفی، موضوع خیابان به مثابة مهم ترین فضای 
عمومی یک شهر، همواره مورد توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته و مصداق پروژه های شهری متعددی 
در کشورهای مختلف بوده است. از طرف دیگر، موضع خیابان دهم فروردین به منزلة حدفاصل بافت شهری 
تاریخی و میانی یزد، نیازمند نگرش ویژه ای در رابطه با ساماندهی این خیابان است. چیزی که کم و بیش در 
دیگر شهرهای تاریخی کشور نیز به چشم می خورد و می توان در هر شهر، خیابانی را یافت که از جایگاهی 
مشابه خیابان دهم فروردین برخوردار باشد. از این رو ساماندهی خیابان دهم فروردین یزد با رویکرد تألیف 
بین بافت ش��هری تاریخی و میانی، می تواند به ش��رط لحاظ نمودن ویژگی های سرزمینی هر نمونة موردی، 
الگوی مناس��بی برای س��اماندهی خیابان هایی باشد که با موقعیت مش��ابه در دیگر شهرهای تاریخی کشور 

احداث شده اند.
3.چیستی تألیف بین بافت شهری تاریخی و میانی

در این بخش با توجه به ماهیت خیابان دهم فروردین یزد به عنوان یک خیابان و یک لبة شهری، در ابتدا 
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با نگرشی موضوعی به مرور ادبیات مرتبط در این دو زمینه پرداخته شده است. در ادامه با نگاهی موضعی به 
خیابان دهم فروردین به عنوان یکی از خیابان های مرکزی شهر یزد و بافت شهری تاریخی یزد به مثابة بستر 
قرارگیری آن، س��نجش وضعیت این دو در دس��تور کار قرار گرفته است. تدقیق اهداف موضوعی و موضعی 

مقاله، ماحصل این بخش خواهد بود.
 

3-1. خیابان شهری
مهمترین حوزة کاری طراحان ش��هری، فضاهای همگانی و باز ش��هری است. چرا که خاستگاه اصلی این 
حرف��ه، ایجاد مکان و ارتقاء کیفیت این فضاها در س��طح ش��هر می باش��د)بهزادفر و رزاقی اصل،75:1388(. 
محمود توسلی معتقد است فضای شهری ترکیبی سازمان یافته، آراسته، واجد نظم، هماهنگ و دارای وحدت 
شکلی برای فعالیت های انسانی است که ترکیب شکلی آن بر قواعد و معیارهای زیباشناختی استوار است. بر 
این اس��اس وی خیابان و میدان را دو عنصر اساس��ی فضای شهری معرفی می کند)توسلی، 18:1367(. راب 
کریر1 خیابان و میدان را بنیادی ترین فضاهای ش��هری می داند)کریر،16:1386(. راجر ترانس��یک2 در کتاب 
یافتن فضای ازدس��ت رفته3، مهم ترین فضاهای ش��هری را ش��بکة خیابان ها و میادین ذکر می کند و تأکید 
می نماید خیابان ها و میادین در ش��هرها باید بار دیگر فضاهایی برای بیان اجتماعی ش��وند و بر جابجایی و 
توقف خودروها پیشی گیرند(Trancik,1986:20). جین جیکوبز4 در کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ 
امریکایی5 می گوید: خیابان ها و پیاده روهایشان عمده ترین مکان های عمومی یک شهر و اصلی ترین ارگان های 
حیاتی آن  هس��تند. اگر خیابان ها گرفته و زشت باشند، شهر گرفته و زشت خواهد بود)جیکوبز،6831:92(. 
خیابان ها عالوه بر فراهم کردن دسترس��ی به س��اختمان ها و خدمات برای آنه��ا، مهم ترین فضاهای عمومی 

.(Llewelyn & Davis,75)شهرها هستند
 به اعتقاد جان لنگ نیز کیفیت دریافت شده از یک شهر، بستگی بسیار زیادی به کیفیت خیابان های آن 

(Lang,2005:97).دارد

3-1-1.کارکردهای خیابان شهری
حرکت، جوهرة خیابان هاس��ت؛ اما آنها در خدمت کارکردهای گس��ترده تری هم هستند که اغلب در پی 
تأکید مدرن بر عبور س��ریع از میان ش��هر، مغفول مانده اس��ت(Trancik,1986:70). خیابان ها به واسطة 
کارکردهای بس��یار خود، همواره موضوع تناقضات بالقوه ای بوده اند و این بیش از هر زمان دیگری در جوامع 

 .(CABE&ODPM,2002:14)پیچیدة امروزی صحت دارد
کلیف ماتین در کتاب طراحی شهری؛ خیابان و میدان 6 ، ارتباط بین مناطق مختلف شهر، جابجایی افراد 
و کاال، تعامل افراد و گروه ها، تفریح و تفرج و برگزاری آیین مذهبی را در زمرة مهمترین کارکردهای خیابان 

 .(Moughtin,1992:131) برمی شمرد
1 . Rob Krier
2 . Roger Trancik
3 . Finding Lost Space
4 . Jane Jacobs
5 .  The Death and Life of Great American Cities
6 . Urban design, street & square
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کوستف مقاصد سنتی خیابان را به عنوان ترافیک، تبادل کاال و رد و بدل کردن اجتماعی ارتباطات تعریف 
.(Cowan,2005:374)می کند

مارش��ال7 در کتاب خیابان ها و الگوها یادآور می ش��ود: خیابان شهری به گونة سنتی سه نقش فیزیکی را 
ترکیب کرده است: نقش کانال حرکتی، نقش فضای عمومی و نقش فرم مصنوع. این سه عنصر ممکن است 
بط��ور بی قاعده ای با نگرش خط��ی مهندس حمل و نقل)خیابان به عنوان یک اتصال تک بعدی در ش��بکة 
ترافیک(، نگرش سطحی برنامه ریز)فضای خیابان به عنوان کاربری اراضی( و نگرش سه بعدی معمار یا طراح 

 .(Marshal,2005:6) شهری، یکسان پنداشته شود
تصویر 1: عناصر خیابان

Marshal,2005:6  :منبع 

مهندس��ین آلن باکس��تر و ش��رکا 8  پنج کارکرد برای یک خیابان شناسایی کرده اند: رفت و آمد، مجرایی 
برای خدمات و تس��هیالت همگانی، دسترس��ی به س��اختمان ها و نور و هوا برای مردم، حیات اجتماعی و 

.(Cowan,2005:374) )ذخیره سازی)خودروهای پارک شده و تحویل و جمع آوری کاال
در کت��اب Paving the Way پن��ج کارک��رد اصلی ب��رای خیابان عنوان ش��ده که عبارتن��د از: گردش 
وس��ایل نقلی��ه و پیاده ها، دسترس��ی ب��ه س��اختمان ها و فراهم کردن نور و تهوی��ه برای آنه��ا، کانالی برای 
تس��هیالت و تجهیزات، فضای ذخیره س��ازی بویژه برای وس��ایل نقلیه، فضای عمومی برای تعامل انسانی و 

7 . Stephen Marshall
8 . The engineers Alan Baxter and Associates
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جامعه پذی��ری(CABE&ODPM,2002:14). در کت��اب راهنمای طراحی خیابان ه��ا، کارکردهای عمدة 
خیابان اینگونه عنوان ش��ده اس��ت: مکان، حرکت، دسترس��ی، پارکینگ و فاضالب، تسهیالت و روشنایی 

.(CLG&DfT,2007:17)خیابان
خیابان ها فضاهایی چندکارکردی هس��تند و همیش��ه خطر تناقض بین کاربری ها وجود دارد. چارة کار، 
طراحی برای تمام کاربری ها و کاربران است. خیابان ها به درد کارکردهای بسیاری می خورند؛ نه تنها جریان 
ترافیک، بلکه پیاده روی، دوچرخه-س��واری، بازی و مالقات افراد. فضاهای تعریف ش��ده توسط ساختمان ها، 

.(Llewelyn & Davis,75)خیابان را قاب می گیرند

3-1-2.کیفیات خیابان شهری
در کتاب Paving the Way، شاخص های اصلی کیفیت که معیارهایی برای خیابان های موفق هستند، 
تحت 6 عنوان فهرس��ت می ش��وند: راحتی و ایمنی برای پیاده ها و معلولین؛ پاس��خ گویی به تمامی اقس��ام 
کارکرده��ا و نه صرفاً یک کارکرد خاص؛ س��ادگی بصری و رهایی از آلودگ��ی صوتی؛ مراقبت تمام و کمال؛ 
موافق��ت با ش��خصیت محلی و زمینه فعالیتی در طراحی و جزئیات؛ دربرداش��تن ت��دارک مورد تقاضا برای 

.(CABE&ODPM,2002:16)دسترسی، تحویل و پارک وسایل نقلیه
الن جیکوبز در نتیجه گیری کتاب خود، کیفیاتی را برای ایجاد خیابان های عالی مطرح می کند که عبارتند 
از: آسودگی و امنیت، راحتی فیزیکی، جذابیت و کشش بصری، شفافیت و نفوذپذیری، انسجام و یکپارچگی، 

.(Jacobs,1995:270)مراقبت و نگهداری و کیفیت ساخت و طراحی
امنیت، س��رزندگی، نفوذپذیری، تنوع، تراکم، تعام��ل اجتماعی و اختالط کاربری، مهمترین کیفیت هایی 
هس��تند که جین جیکوبز در کتاب خود در رابطه با خیابان و پیاده رو بدانها اشاره می نماید)جیکوبز،1389(. 
جهانشاه پاکزاد هم در کتاب خود به کیفیت هایی به عنوان توقعات موردی از خیابان شهری اشاره می کند که 

عبارتند از: سرزندگی، انعطاف، خاطره انگیزی و ایمنی)پاکزاد،1384(.

3-1-3.جمع بندی: خیابان دهم فروردین، به مثابه یک خیابان شهری
با توجه به مطالب عنوان ش��ده در ارتباط با کارکردها و کیفیات خیابان های ش��هری، به نظر می رس��د از 
دیدگاه طراحی ش��هری، خیابان دهم فروردین به عنوان یک خیابان ش��هری اهمیت یابد. کما اینکه تاکنون 
و در طرح های باالدس��ت به منزلة خیابانی عبوری و مس��یری ترافیکی با آن برخورد شده و در همین راستا 
به تصمیم گیری در مورد آن پرداخته ش��ده اس��ت. موقعیت خیابان دهم فروردین در مرکز شهر یزد، ارتباط 
بالفصل آن با بافت ش��هری تاریخی، وجود محالت مس��کونی با هویت در دو س��مت آن، حضور کاربری های 
متنوع با طیف گسترده ای از مخاطبین، هویت تاریخی خیابان به عنوان سومین خیابان شهر یزد، قرارداشتن 
نشانه های شهری ذهنی و بصری در جای جای خیابان، همه و همه بیش از پیش مبین جایگاه این خیابان به 
عنوان یک خیابان شهری می باشند. اما با ادامة روند موجود، تمامی شاخصه های یادشده روزبه روز کمرنگ تر 

شده و پتانسیل های موجود نیز مجالی برای بروز نخواهند یافت.
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3-2.لبة شهری
کوین لینچ لبه ها را به عنوان عناصری خطی تعریف می کند که توس��ط مش��اهده گر به عنوان مس��یر به 
کار نرفته یا مالحظه نمی ش��وند. آنها مرزهای بین دو مرحله)دو دورة تحول و تغییر( و یا ش��کاف های خطی 
پیوسته ای هستند: کناره های دریا، بریدگی های راه آهن، لبه های توسعه و دیوارها. چنین لبه هایی ممکن است 
موانعی باشند کم و بیش نفوذپذیر که یک منطقه را از دیگری جدا می کنند؛ یا ممکن است درزهایی)اتصاالتی( 

.(Cowan,2005:120)باشند؛ خطوطی که در امتداد آنها دو منطقه به یکدیگر مرتبط شده و پیوند می یابند
عامل لبه اگرچه تأثیرش به اندازه راه نیس��ت، اما برای بس��یاری از مردم عاملی است که در سیمای شهر، 
سامانی به وجود می آورد و بویژه در متصل داشتن اجزاء قسمت هایی نظیر حدود یک شهر با عواملی چون آب 
و یا دیوار، نقش مؤثری دارد. لبه نیز مانند راه عاملی خطی است. معموالً اما نه همیشه، مرز مابین دو قسمت 
متفاوت اس��ت و در تش��خیص سیمای ش��هر، به عنوان عاملی جانبی مورد مراجعه قرار می گیرد. قوی ترین 
لبه ها آنهایی هس��تند که نه تنها فوراً به دیده می آیند، بلکه فرمی پیوس��ته دارند و راه های عرضی را متوقف 

می دارند)لینچ،116:1372(.
اگرچه پیوستگی و وضوح لبه ها از خصوصیات اساسی آنهاست؛ اما معنای اینکه لبه ای سیمایی قوی داشته 
باش��د، لزوماً این نیس��ت که نتوان به درون آن نفوذ کرد. بس��یاری از لبه ها بندهایی هستند که قسمت های 
مختلف را به یکدیگر پیوند می-دهند، نه مرزهایی که قسمت های مختلف را از یکدیگر جدا دارند. مالحظة 
تأثیر این هر دو نوع لبه، جالب توجه است. عنوان شد که لبه می تواند مرزی باشد چشم گیر مابین دو قسمت 
از یک ش��هر؛ ام��ا می توان بر تأثیر آن افزود، اگر بگذاریم به درون آن عامل��ی بصری یا عاملی که دیده را به 
تحرک آورد، نفوذ یابد؛ به قس��می که گویی در عمق به بافت دو محلة جانبی خود پیوند یافته اس��ت. در این 
صورت باید آن را به راس��تی پیوندی به حس��اب آورد و نه مرز و حدی؛ پیوندی که دو تکة مختلف از شهر را 

به یکدیگر می دوزد)همان مأخذ:184(.
ماهیت لبه در بخش های تاریخی شهر نیز قابل پیگیری است. چنانکه در بافت های شهری تاریخی همواره 
با فضاهایی با تضاد و تناقض در معنی و رفتار مواجه می باش��یم. فضاهایی بین قدیم و جدید، پیر و جوان، 
سنت و تجدد، تازه و کهنه و بسیاری مفاهیم دوگانة دیگر. با استفاده از یک ایدة قوی می توان بین مفاهیم 
دوگانه ارتباط زمانی ایجاد کرد تا گفتگو و تعامل بین این مفاهیم و ارزش ها انجام گیرد. این فضاها بس��ته 
به بس��تر قرارگیری خود ممکن اس��ت فضاهایی معماری یا شهری باشند، دارای کالبد یا بدون کالبد باشند، 
عملک��رد خاص��ی را در بر گیرند یا نگیرند و لیکن نکته قابل تأمل، توجه به روح زمان ها و فضاها می باش��د. 

فضاهایی که پیونددهنده، واسط، میانجی یا بینابینی هستند)بلیالن،104:1389(.

3-2-1.کارکردهای لبة شهری
لبه ها مانند عناصر دیگر شهری دارای ظرفیت های زیادی هستند که هم برای معنابخشی به محیط به کار 
می رود و هم می تواند حامل فضای زمینة خود باشد. لبه ها به عنوان ابزاری برای کیفیت بخشیدن به شهر و کنترل 
کیفی آن کاربرد دارند و می توانند سیاست ها و خواسته ها را در شهر به نمایش گذارند)یاراحمدی،32:1389(. 

کارکردهای لبه ها در شهر با توجه به ابعاد فرمی، عملکردی و معنایی آنها عبارتند از:
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1- ابعاد فرمی و زیبایی شناس�انه: معیارهای فرمال و زیباشناختی لبه های شهری بر مبنای جنبه های 
ملموس آن تعیین می ش��ود. توجه به جنبه های کالبدی فضا، نوع احجام و نحوة ترکیب بندی آنها، رنگ ها، 
مصالح، همجواری ها، ریتم ها، تضادها، نقاط عطف و ش��اخص و س��ایر مشخصه هایی که ابعاد ملموس لبه را 
ش��کل می دهند، در این رده از بررس��ی قرار می گیرند. لبه ها می توانند به واسطة ویژگی های فرمی خود که 
ذکر آنها رفت، معرف بافت شهری که در پشت آنها قرار گرفته باشند. توجه به این کارکرد لبه ها می بایست 
در طراحی مرزهای بافت های ش��هری تاریخی و آس��تانه های ورود به آنها مورد مالحظه قرار گیرد. همچنین 
لبه های شکل گرفته بین دو فضای همسان یا غیرهمسان، می-توانند به واسطة این ویژگی های فرمی، رابطه ای 

را که باید بین این دو فضا برقرار شود، ایجاد نمایند. 
2- ابعاد عملكردی و فعالیتی: لبه های ش��هری به علت مشخص کردن امتدادهای اصلی در شهر، یکی 
از عناصر اصلی اس��تخوان بندی و س��یمای شهر هستند و به این دلیل در ذهن ماندگار بوده و جایگاه مهمی 
در نقش��ة ش��ناختی شهروندان از شهر دارا می باش��ند. این کارکرد لبه ها باعث خوانایی و جهت یابی در شهر 
می ش��ود)یاراحمدی،33:1389(. همچنین لبه های شهری ممکن اس��ت به سبب فعالیتی که در آنها جاری 
است، در ذهن مردم باقی بمانند. خدمات و فعالیت هایی که در لبه ها صورت می پذیرد به سبب ایجاد جذابیت، 
مردم را گرد هم می آورد. این کارکرد لبه، ضامن س��رزندگی فضا و تش��کیل قرارگاه های رفتاری جاذب افراد 

است.
3- ابعاد هویتی و معنایی: متأس��فانه در ش��رایط کنونی که چهرة ش��هرها با شتابی سرسام آور و بدون 
اندیش��ه، با خیابان ها و دیگر مظاهر فناورانة زندگی مدرن تغییر می یابد، بافت های ش��هری س��نتی بیش از 
پیش مورد تهدید واقع می شوند. از جمله نتایج این تهدیدها در شهرهای تاریخی ایران، بحران هویت فضای 
معماری و شهری است که نمود کالبدی بحران هویت در این شهرها، بیشتر به صورت گسست فضایی عناصر 
معماری و شهری چه در مقیاس خرد و چه در مقیاس کالن می باشد)بلیالن،9831:96(. لبه های طبیعی شهر 
مانند حاشیة رودخانه که همواره در تاریخ شهر همراه آن بوده است و لبه های مصنوع مانند دیوار قدیم شهر 
یا خیابانی که بر جای آن ساخته شده، حامل ظرفیت-های فضایی ویژه ای هستند که هویت شهر را به وجود 
می آورد)یاراحمدی،32:1389(. از این رو یکی از کارکردهایی که می توان برای لبه های شهری برشمرد، حفظ 

هویت شهر و مرئی نمودن عامل زمان در شهر خواهد بود. 

3-2-2.کیفیات لبة شهری
با توجه به مطالبی که در خصوص تعاریف، ماهیت و کارکردهای لبه های شهری گفته شد، انتظار می رود 

این عناصر متضمن کیفیت هایی باشند که در طراحی هرچه بهتر آنها نقش مؤثری ایفا خواهد نمود:
 نفوذپذیری: لبه ها ممکن است به صورت عواملی باشند که عوامل دیگر را مسدود کنند یا بر آنها حدی 

نهند، اما تا اندازه ای می توان در درون آنها نفوذ یافت.
 ارتباط و پیوند: لبه ها ممکن است مانند بندی باشند بین دو ناحیه؛ خطی که در امتداد آن دو ناحیه به 
یکدیگر اتصال می یابند و پیوسته اند. بسیاری از لبه ها بندهایی هستند که قسمت های مختلف را به یکدیگر 

پیوند می دهند.

36

45
-4

ه6
مار

ش



 تداوم و پیوستگی: قوی ترین لبه ها آنهایی هستند که فوراً به دیده می آیند و فرمی پیوسته دارند.
 اس�تمرار و وس�عت عرصة دید: رعایت دید متمرکز و دیدهای متوالی که گس��ترة دید را در امتداد 

لبه های شهری علی الخصوص راه ها افزایش می دهد.
 تش�خص: ش��کل لبه ها می بایس��ت به گونه ای باش��د که در امتداد خود جهتی خاص را مشخص کند. 
کیفیت هایی چون تضاد، رنگ، ریتم و مقیاس عواملی است که می توان از آنها در شاخص نمودن مقاصد فرعی 

بین راه و تمایز آنها با مقاصد اصلی بهره برد.
 تباین: وقتی دو محلة مجاور یکدیگر سیمایی متضاد یکدیگر ندارند، الزم است دو جانب لبة موجود بین 

آنها با یکدیگر متفاوت باشد تا ناظر بتواند درون و بیرون محیط را احساس کند.
 تقطیع: وقتی لبه ممتد نباش��د و خود به وضعی مش��خص پایان نیابد، الزم اس��ت انتهای آن با عوامل 
مش��خصی مسدود گردد؛ عواملی که برای دیده لنگرهایی بوجود می آورند که به آسانی تمیزدادنی هستند و 

تصویر را کامل می کنند و امتداد آن را مشخص می دارند.
  نمود سه بعدی لبه: لبه بخشی از فضای سه بعدی است و باید به صورت سه بعدی ادراک شود. طراحی 
لبه ه��ا ب��ه صورت دو بعدی، نقش آنها را تا حد یک هدف بصری صرف و ابزار تنظیم فیزیکی مس��یر کاهش 

می دهد.
  سرزندگی: لبه ممکن است به سبب فعالیتی که در آن جاری است، در ذهن مردم باقی بماند. خدمات 

و فعالیت-هایی که در آن صورت می پذیرد نیز به سبب ایجاد جذابیت، مردم را گرد هم می آورد.
  س�كانس بندی لبه ها: یک موضوع مهم در طراحی لبه هایی که به عنوان مس��یر اس��تفاده می شوند، 
سکانس بندی آنهاست. لبه ها باید دارای ضرباهنگ و تناوب منظمی از نقاط تصمیم گیری و کیفیت های بصری 

جالب توجه باشد. این ریتم می تواند بر اساس سرعت حرکت تنظیم شود. 

3-2-3.جمع بندی: خیابان دهم فروردین، به مثابه یک لبة شهری
خیابان دهم فروردین را بر خالف دیگر خیابان های بافت شهری تاریخی یزد که در دورة پهلوی اول احداث 
ش��ده اند)خیابان های امام، قیام و س��لمان(، می توان یک لبة ش��هری به حساب آورد. چرا که این سه خیابان 
اخیر در دل یک بافت ش��هری موجود احداث ش��ده اند؛ اما احداث خیابان دهم فروردین در لبة شهر قدیم و 
شکل گیری بافت شهری میانی در جانب دیگر پس از احداث خیابان، امروزه آن را به عنوان لبة بافت شهری 
تاریخی مطرح می سازد. لذا انتظار می رود مداخله در خیابان دهم فروردین، متفاوت از دیگر خیابان های بافت 
شهری تاریخی باشد و در این میان، این زمینه و خصلت های موضعی خیابان هستند که تعیین می کنند این 

مداخله می بایست به چه شکل و با چه رویکردی صورت پذیرد. 

3-3.بافت شهری باارزش یزد
ش��هرهای تاریخی ایران بیان کنندة گنجینه ای از اصول و قواعد طراحی هستند که به تدریج شکل گرفته 
اس��ت. این اصول و قواعد در دو بخش درونی یا قدیمی و بخش میانی قابل شناس��ایی اس��ت. بخش درونی 
ش��هرهای تاریخی ایران دارای ساختار کالبدی ویژه ای است که در نتیجة تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و 
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اقلیمی در طول قرن ها شکل گرفته است. بخش درونی یا قدیمی محصول شکل گیری تدریجی و پیوسته و 
ترکیب آن فشرده و درهم تنیده است)توسلی،22:1388(.

بخش میانی در حاش��یة بخش درونی قس��مت هایی را شامل می شود که نه به کندی بخش درونی و نه با 
س��رعت بخش بیرونی بلکه با تأنی ش��رایط گسترش شهرها در دهه های اول تا سوم قرن حاضر شکل گرفته 
است. این بخش درحالیکه واجد ارزش های فضایی بخش درونی است، بافت آن نسبت به بخش قدیمی بازتر 

و کوچه ها نسبتاً گشادتر است )توسلی،21:1369(.
شهر یزد از معدود شهرهای تاریخی ایران است که سازمان فضایی بخش تاریخی شهر هنوز تا حدودی به 
ش��کل قدیم حفظ شده است و انسجام و ارتباط میان عناصر، مفهوم زندگی محله ای و فضاها و فعالیت های 
شهرهای تاریخی ایران را تا حدودی در بخش تاریخی آن می توان دید. این امر از طریق حفظ مهمترین اصل 

معماری در شهر یزد که همان اصل پیوستگی فضایی است، محقق شده است.

تصویر 2: برزن ها و محالت بافت شهری تاریخی یزد 

منبع: آرمانشهر،94:1387

3-4.خیابان کشی های شهر یزد در زمان پهلوی
تحمیل شبکه بندی های مستقیم و شطرنجی بر بافت های شهری تاریخی در دورة پهلوی اول، این بافت ها 
را دچار گسیختگی نموده و به انسجام و یکپارچگی آنها خدشه وارد کرد. تردیدی نیست که ساختار فضایی 
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شهر تاریخی در پاسخ به تغییرات جدید ناتوان بود و به فضاهای شهری نوین نیاز داشت. مسأله این بود که 
تغییرات فضایی جدید بدون تناس��ب و هماهنگی با س��اختار تاریخی پیش رفت، تا جایی که به گسس��تگی 

روزافزون آن منجر شد. 
خیابان ها به عنوان محل پیاده شدن طرح های شهری این دوره، چنان واجد اهمیت بودند که نخستین نقشة 
دگرگونی تهران در س��ال 1309 به عنوان »نقش��ة خیابان ها« شناخته می شود. کوی و کوچه و راستة بازار و 
دربند به عنوان ش��الودة چندعملکردی بافت و ش��کل دهندة لبه های اجتماعی و فرهنگی و ذهنی تقسیمات 
کالبدی قدیم، ناگزیر جایش را به خیابان س��پرد؛ عنصری مس��لط، مختص تردد و لبة عینی تقسیمات نوین 

اقتصادی و سیاسی)حبیبی،1384:163(.
ش��هر یزد نیز از این آس��یب ها مصون نماند. چنانکه از س��ال 1307 و با احداث خیابان های پهلوی، شاه، 
کرمان، ثریا و بعدها سیدگلس��رخ، بیش از پیش بر گسس��ت بین الیه های مختلف بافت شهری باارزش یزد 

افزوده شد. خیابان های یزد بدین ترتیب بافت کهن و زندگی کهنه را درنوردیدند:
 بخش نخست خیابان پهلوی)امام خمینی(: از دارالحکومه تا 200 متر به سمت مرکز در سال 1307.

 بخش دوم خیابان پهلوی: از دارایی تا فلکة پهلوی در سال 1314.
 خیابان شاه)قیام(: از میدان امیرچخماق تا میدان شاه در سال 1322.

 خیابان کرمان)دهم فروردین(: حدفاصل فلكة پهلوی و میدان مارکار در سال 1323.
 خیابان ثریا)سلمان فارسی(: پشت تکیة امیرچخماق به طرف شرق در سال 5231.

 بخش سوم خیابان پهلوی: به طرف شمال در سال 5231 )وحدت زاد،6831(.
تصویر 3: خیابان های پهلوی احداث شده در بافت شهری تاریخی یزد

 

 منبع: آرمانشهر،14:1386
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3-5. خیابان دهم فروردین یزد
خیابان کرمان در سال 1323 در حدفاصل فلکة پهلوی و میدان مارکار احداث شد. این خیابان که بعدها 
دهم فروردین نام گرفت، در گزارش ثبت ش��هر تاریخی یزد در فهرس��ت آثار ملی، از س��وی سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری به عنوان بخشی از لبة بافت شهری تاریخی یزد معرفی شده و مالک تشخیص بافت 

شهری تاریخی از میانی به شمار می رود. 

تصویر 4: موقعیت خیابان دهم فروردین در شهر یزد

 

گذشته از این، موقعیت خیابان مذبور در محدودة مرکزی شهر، اتصال میادین مجاهدین و مارکار به عنوان 
دو گرة مهم ش��هری، وجود کاربری های گوناگون تجاری، گردش��گری و پذیرایی و کاربران متنوعی از قبیل 
ساکنان، شهروندان و گردشگران و همچنین دربرگرفتن عناصر شهری هویت مندی چون میدان مجاهدین، 
هتل داد، دروازة قصاب ها، مدرسه و برج ساعت مارکار، جایگاه ویژه ای را برای این خیابان رقم زده است. اما 
نادیده گرفتن زمینة ش��هری باارزش خیابان در جریان احداث آن، سبب گسست بین الیه های مختلف بافت 
شهری باارزش یزد شده و نابسامانی های اخیر در ابعاد گوناگون، موجب مغفول ماندن جاذبه ها و پتانسیل های 

یادشده جهت ارتقاء جایگاه خیابان به مقام یک فضای شهری باکیفیت گردیده  است.

تصویر 5: بارقه های هویتی خیابان دهم فروردین 

منبع: نگارنده
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تصویر 6: شناخت خیابان در نظام های مختلف طراحی شهری

 منبع: نگارنده
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تصویر 7: تحلیل بدنة خیابان دهم فروردین

 

منبع: نگارنده
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3-6. نسبت بین بافت شهری تاریخی و میانی یزد در طول خیابان دهم فروردین
شکل زیر که به ریخت شناسی بافت شهری تاریخی و میانی یزد در محل خیابان دهم فروردین می پردازد، 
گویای وجوه اش��تراک و افتراق بافت ش��هری دوطرف این خیابان است. نوع بافت شهری هر بخش از شهر را 
در حقیقت نحوة ترکیب فضاهای پر و خالی، میزان تراکم یا پراکندگی آنها و الگوی شبکة ارتباطی آن بخش 
از ش��هر مشخص می نماید. در بررس��ی ریخت شناسی بافت شهری تاریخی یزد مشاهده می شود که استقرار 
فضاهای پر و خالی از نظمی ارگانیک سرچشمه گرفته و فضاهای پر و خالی در وحدت و پیوستگی با یکدیگر 
سازمان یافته اند. در مقیاس بناها، ترکیب توده و فضا از الگویی درونگرا تبعیت می کند که در آن فضای خالی 
با نسبتی خاص در میان فضای پر قرار دارد. این نظم در اغلب ابنیة بافت شهری تاریخی جاری است. در بافت 
شهری میانی، الگوی توده گذاری درون گرای قدیم به شکل ارگانیک تا حدودی حفظ شده و معابر مستقیم و 

عریض تر در این قسمت به چشم می خورد. 
تصویر 8: مقایسة ریخت شناسی بافت شهری دو سمت خیابان 

منبع: نگارنده

در محدودة بافت ش��هری تاریخی یزد به جز خیابان دهم فروردین، خیابان های ایرانش��هر و فهادان نیز در 
زمرة خیابان-هایی هستند که این محدوده را از بافت شهری میانی جدا می کنند. اما در موضع هر یک از این 
خیابان ها نسبت های متفاوتی بین بافت شهری تاریخی و میانی برقرار است که با توجه به رویکرد اتخاذشده 
در این مقاله، گونه های متفاوتی از مداخله را در رابطه با س��اماندهی هریک از آنها ایجاب می نماید. چنانکه 
ب��ه عنوان مث��ال در خیابان فهادان، انطباق مس��یر خیابان با محدودة برج و ب��اروی آل مظفر و ویژگی های 
مورفولوژیک بافت شهری تاریخی و حضور باقیماندة برج و باروی تاریخی شهر، لبة شاخص و قاطعی را بین 
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دو بافت ش��هری تاریخی و میانی ایجاد می کند. در مورد خیابان ایرانش��هر وضع به گونه ای دیگر است. عدم 
حضور عنصر کالبدی و حتی ذهنی خاصی که نش��ان از حدود بافت شهری تاریخی داشته باشد و همچنین 
مسیر مستقیم خیابان بر خالف خیابان فهادان، موجب شده در مقاطع مختلف آن، محدوده های بافت شهری 
تاریخی و میانی از مرز خیابان گذشته و در یکدیگر نفوذ کنند. چنانکه در طرح راهبردی بافت فرسودة یزد 
و گزارش ثبتی س��ازمان میراث فرهنگی، یک س��مت خیابان به عنوان بافت شهری تاریخی و سمت دیگر به 
عنوان بافت ش��هری میانی شناخته شده اس��ت. در حالیکه در طرح حفاظت جامع بافت تاریخی یزد هر دو 
سمت این خیابان مصداق بافت شهری تاریخی تشخیص داده شده و در دستور کار طرح قرار گرفته است. 

خیابان دهم فروردین در جایگاهی بین این هر دو وضعیت یادشده قرار می گیرد. به این ترتیب که هر چند 
مس��یر خیابان بر حدود برج و باروی نیمه تمام قاجاری منطبق است و گذر دروازة قصاب ها به عنوان دروازة 
ورودی برج و بارو در این خیابان قرار دارد، اما مسیر مستقیم خیابان موجب آن شده تا نشانه های هر دو بافت 

شهری یادشده در دوسوی خیابان موجود باشد. 
تصویر 9: انطباق تقریبی خیابان دهم فروردین و برج و باروی قاجاری یزد

منبع: شمسه،1385 :44
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4.چگونگی تألیف بین بافت شهری تاریخی و میانی
با توجه به مطالب گفته شده، ساماندهی خیابان های احداث شده بر روی بافت های شهری موجود در مقایسه 
با خیابان-های ش��کل گرفته درگس��ترش های پیرامونی شهر، نیازمند دقت و حساسیت باالیی است. چرا که 
به رسمیت شناختن ویژگی های بعضاً متفاوت زمینه در طول و عمق اینگونه خیابان ها و برقراری تألیف بین 
آنها در قالب یک کلیت منسجم و یکپارچه می-بایست در جریان ساماندهی آنها مدنظر قرار گیرد. لذا تعیین 
توقعات موضوعی بر اس��اس مبانی نظری و توقعات موضعی بر مبنای سنجش وضعیت مورد مطالعاتی مقاله 

جهت تدقیق راهبردها و سیاست های مداخله، ضروری به نظر می رسد. 
پس از مرور ادبیات موجود و بررس��ی ماهیت خیابان دهم فروردین، مهمترین توقعی که از آن به عنوان 
یک خیابان ش��هری انتظار می رود، کیفیت عرصه های همگانی است. همچنین برقراری انسجام و پیوستگی 
بین قسمت های مختلف خیابان به عنوان مهمترین انتظار از یک لبة شهری، دومین توقع موضوعی این مقاله 
اس��ت. اما بس��ته به موضع خیابان دهم فروردین و ویژگی های بس��تر آن، توقعات موضعی دیگری نیز از این 
خیابان انتظار می رود که از آن جمله وحدت و یکپارچگی خیابان و زمینة شهری و همینطور بالندگی آن به 

عنوان مبتدای ورود به بافت شهری تاریخی، به عنوان مهمترین توقعات موضعی قابل ذکر هستند.  
انسجام و پیوستگی بین قسمت های مختلف خیابان را می توان از طریق انسجام عناصر کالبدی چون کف، 
جداره و خط آسمان و پیوستگی کاربری ها و فعالیت های خیابان حاصل نمود. در رابطه با کیفیت عرصه های 
همگانی نیز فراهم نمودن زمینه های حضورپذیری و ایجاد محیطی سرزنده و پویا، باعث ارتقاء کیفیت خیابان 

به عنوان یک فضای شهری خواهد شد. 
تبعیت از ش��یوه های سنتی ساخت، موجب هم پیوندی کالبدی بین خیابان و بافت شهری باارزش اطراف 
شده و تأمین آسایش اقلیمی و کاربرد مصالح بوم آورد، باعث همسازی ساخت و سازهای جدید با ویژگی های 
اقلیمی شهر خواهد شد. از طریق بازیابی تمایزات محلی خیابان با دیگر خیابان های شهر و همچنین بازنمایی 
هویت شهری یزد در عرصة خیابان در ابعاد فرمی، عملکردی و نمادین هم می توان موجبات بالندگی خیابان 

را به عنوان مبتدایی منحصربفرد برای ورود به بافت شهری تاریخی یزد فراهم نمود.
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جدول 1: اهداف و توقعات، راهبردها و سیاست های طراحی شهری

سیاست هاراهبردهااهداف و توقعات

عی
ضو

مو
ت 

قعا
تو

انسجام و پیوستگی بین 
قسمت های مختلف خیابان

انسجام کالبدی
پیوستگی در کف

پیوستگی در جداره

پیوستگی در خط آسمان

پیوستگی فعالیتی
استفاده از فضاهای متروک و رهاشده

جابجایی کاربری های ناسازگار و فعالیت های ناهم سنخ

تجمیع کاربری های جاذب موجود بصورت راسته و بورس

اعطای کاربری مناسب به دانه های متروکه

کیفیت عرصه های همگانی
حضورپذیری و پیاده مداری

تقویت نقش خیابان به عنوان یک محور فرهنگی-تفرجی

ارتقاءامنیت در فضای خیابان

افزایش ایمنی در خیابان و پیاده روها

سرزندگی و پویایی
افزایش عرصة حرکتی پیاده ها

تجهیز فضا جهت شکل گیری پاتوق های فعال

بهره گیری از کیفیت های فضایی در فضاسازی
عی

وض
ت م

قعا
تو

وحدت و یکپارچگی خیابان 
و زمینة شهری در یک کلیت 

منسجم

هم پیوندی کالبدی با بافت 
شهری تاریخی

کاربست تزئینات مورد استفاده در معماری سنتی یزد

استفاده از عناصر کالبدی هویت مند

بکارگیری شیوه های سنتی ساخت

هم سازی با شرایط اقلیمی یزد
تآمین آسایش اقلیمی در پیاده روها

طراحی و تعیین ابعاد مناسب بازشوها

استفاده از مصالح بوم آورد در ساخت و ساز

بالندگی خیابان دهم فروردین 
به مثابة مبتدای ورود به بافت 

شهری تاریخی یزد
بازیابی تمایزات محلی

حفظ و تقویت بارقه های هویتی خیابان

تعریف ورودی شاخص برای خیابان

تعریف کریدورهای بصری به عناصر شاخص

شهری بازنمایی هویت شهری بافت  به  ورود  برای  منحصربفرد  مبتدای  تعریف 
تاریخی

استفاده از کاربری ها و فعالیت های معرف شخصیت شهر

منبع: نگارنده
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ایدئوگرام طراحی در این مقاله، انعکاس فضایی سیاست های طراحی شهری است که در جدول هدفگذاری 
فوق حاصل شده است و متضمن الگوی کلی توسعة پیشنهادی کاربری زمین، حرکت و دسترسی، فضاهای 

همگانی و منظر شهری می باشد. 
مسیر خیابان در این ایدئوگرام با توجه به نحوة چیدمان کاربری ها به سکانس هایی عملکردی تقسیم شده 
و در عین حال با توجه به حفظ وحدت در طرح کلی بدنه و کف، انسجام و یکپارچگی چهرة خیابان حاصل 
خواهد شد. چیدمان کاربری ها در این سکانس ها به گونه ای است که سکانس اول به علت مجاورت بالفصل 
با میدان مجاهدین به عنوان مرکز شهر، به استقرار طیفی از کاربری های تجاری در مقیاس شهری اختصاص 
می یابد. در سکانس میانی به دلیل حضور مراکز اقامتی گردشگران و فضاها و فعالیت  های جمعی پیشنهادی، 
کاربری های مکمل این مراکز و واحدهای تجاری جاذب گردش��گر مس��تقر خواهند شد. سکانس پایانی نیز 
محل تشکیل راسته های تجاری قوی از قبیل لوازم ورزشی و پوشاک خواهد شد که در حال حاضر نیز حضور 
پررنگی در خیابان دارند. به نظر می رس��د این اقدام گام مؤثری در راس��تای تأکید بر وجوه مشخصة خیابان 

دهم فروردین در بین دیگر خیابان های شهر باشد. 
نقاط عطف و تبدیل سکانس ها به گونه ای انتخاب شده که هم در فواصل و مسافت های مناسبی قرار دارند و 
هم منطبق بر ورودی معابر مسکونی هویت مند خیابان می باشند. استقرار واحدهای تجاری در مقیاس محلی 

در این نقاط نیز به علت ایجاد ارتباط بیشتر بین خیابان و محالت مسکونی پیشنهاد می شود. 
قابلیت های موجود در زمینه نیز همانند ابنیة کوشکی بجای مانده از دوران پهلوی و گاراژهای وسیع واقع 
در سکانس میانی، فرصت مناسبی جهت تعریف فعالیت های جمعی متناسب با شخصیت خیابان و در تکمیل 

کاربری های تجاری خرد فراهم آورده است.
تصویر 10: ایدئوگرام کلی طراحی

منبع: نگارنده
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تصویر 11: تعریف پروژه های موضعی و موضوعی

منبع: نگارنده
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5.نتیجه گیری
هدف از این نوش��تار تدوین رهنمودهایی به منظور تألیف بین الیه های مختلف بافت ش��هری باارزش بود 
که نحوة برقراری آن در خیابان دهم فروردین به عنوان عامل گسست بین بافت شهری تاریخی و میانی یزد 

مورد سنجش و بررسی قرار گرفت.
همانطور که عنوان شد، احداث خیابان های پهلوی در شهرهای تاریخی بدون لحاظ نمودن بستر قرارگیری 
آنها، موجب گسس��ت بین الیه های مختلف بافت ش��هری باارزش شده و نابسامانی این خیابان ها تا به امروز، 
بیش از پیش بر این گسس��تگی دامن زده اس��ت. لذا ساماندهی اینگونه خیابان ها در موافقت با زمینة شهری 

باارزش آنها امری ضروری به نظر می رسد.
از طرفی اهم نتایج بدست آمده نشان می دهد که با برآوردن توقعات موضوعی مرتبط با چیستی و ماهیت 
این خیابان ها و همچنین پاسخ به توقعات موضعی که از زمینه و بستر قرارگیری آنها انتظار می رود، می توان 
به س��اماندهی این خیابان ها با تأکید بر تألیف بین الیه های مختلف بافت ش��هری باارزش اقدام نمود. در این 

زمینه:
1- می بایس��ت در مرحلة نخس��ت وجوه تمایز هر خیابان را در بافت ش��هری باارزش شناسایی نمود و در 

جریان ساماندهی، مورد تأکید و تقویت قرار داد. 
2- حوزه های متفاوت در طول و عمق خیابان را مشخص نمود و ضمن قائل بودن به تفاوت ها، در راستای 

انسجام و یکپارچگی این حوزه ها گام برداشت. برای این منظور:
الف( به منظور پیوستگی حوزه ها و سکانس های متوالی خیابان با یکدیگر، یک آهنگ موزون و سناریوی 

تدریجی برای روند تغییرات و تفاوت ها در طول خیابان تعریف نمود.
ب( مفاص��ل نقش مهمی در اتصال ای��ن حوزه های متفاوت در طول خیابان دارن��د. همینطور می توان با 
طراحی مناس��ب نقاط عطف و تبدیل سکانس ها، ارتباطی عرضی بین معابر هویتی منتهی به خیابان برقرار 

نمود.
3- بس��تر قرارگیری خیابان های واقع در بافت های ش��هری باارزش، حاوی قابلیت های بس��یاری است که 
می توانند در ارتقاء کیفیت این خیابان ها به کار آیند. محالت هویت مند، بناهای باارزش و معابر تاریخی از آن 

جمله اند.
4- با اس��تفاده از مصالح س��نتی، الگوهای معماری و ش��یوه های س��اخت رایج و همینط��ور کاربری ها و 
فعالیت های معرف ش��خصیت هر منطقه، می توان عالوه بر بازیابی تمایزات محلی به بازنمایی هویت شهری 

در عرصة خیابان پرداخت.
5- می بایست در محل دروازه های بافت شهری تاریخی، مبتدای مناسبی برای ورود به آن تعریف گردد. 

این مبتدا را می توان با تعریف نشانه و طراحی ویژه بر جدارة خیابان های منطبق بر مرز بافت ایجاد نمود.
6- در نهای��ت نبای��د موضوعیت اینگونه خیابان ها را به عنوان یک فضای ش��هری از نظر دور داش��ت. بر 
این اس��اس تعریف نقشی متناسب با چهرة معاصر و ش��خصیت تاریخی آن ها، گام مؤثری در راستای ارتقاء 

سرزندگی و روزآمدی این خیابان هاست.
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تصویر 21: انگارة پیشنهادی مداخله در خیابان های شهری تاریخی

 
منبع: نگارنده

با اتخاذ راهبردها و سیاست های مذبور و تعریف راهکارهایی برآمده از زمینة شهری و متناسب با خصلت های 
س��رزمینی هر منطقه در جریان ساماندهی خیابان های واقع بر لبة بافت های شهری باارزش، می توان به حفظ 
هویت شهر و مرئی نمودن عامل زمان در آن امید بست و فرصتی برای بالندگی اینگونه خیابان ها به مثابة محملی 
جهت بازخوانی هویت غنی بافت شهری تاریخی در مبتدای ورود به آن فراهم نمود. الزم به ذکر است ساماندهی 
اینگونه خیابان ها به عنوان عامل اصلی گسست بین بافت شهری تاریخی و میانی، تنها به مثابة محرکی جهت 
تألیف بین این دو قسمت از بافت شهری با ارزش به شمار می رود. در ادامه، ساماندهی بافت شهری اطراف خیابان 
و تنظیم ضوابط و معیارهای معماری و شهرس��ازی مناس��ب جهت تحکیم این پیوند، در تکمیل این اقدامات 

ضروری به نظر می رسد.
ساماندهی خیابانی چون دهم فروردین در لبة بافت شهری تاریخی، می تواند زمینه ای جهت صیانت از هویت 
بافت شهری تاریخی در برابر نفوذ نوسازی های بی ضابطة معاصر باشد. در یک مفهوم گسترده تر، نگرش زمینه گرای 
این مقاله فراتر از نمونة موردنظر، الگوی مناسبی جهت ساماندهی خیابان های احداث شده در بافت های شهری 
باارزش می باشد. بعالوه، ساماندهی اینگونه خیابان ها با توجه به قرار گرفتن اغلب آنها در محدودة بافت شهری 
فرسوده، به منزلة محرکی برای باززنده سازی این بخش از شهرها به شمار می رود. دور از انتظار نخواهد بود که 
یافته های این مقاله، حاوی رهنمودهایی جهت احداث خیابان های جدید در بافت های شهری موجود نیز باشد.
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