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چکیده 
است و بخش قابل "پدیده شهر"و "انسان"هاي آن است که اساساً مبین سطح تماس ذهنی از یک شهر، از منظر خیاباناولین تصویر

در این مقاله نخست با توجه به سیماي نامناسب و تأمل برانگیز اکثریت .دهدتوجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان، را شکل می
افی به بررسی مباحث نظري مرتبط و تبیین اهمیت منظر شهري مطلو و جایگاه خیابان هاي شهري، ازطریق پژوهش اکتشخیابان

شناخته، این ناايشهري در آن و نقش خوانایی در تعامل انسان با آن پرداخته شده و سپس به منظور درك بهتر مسأله و شناسایی زوای
مورد بررسی و کنکاش -هاي منتهی به مرکز شهردر میان شاهراهمحور رسش به مرکز تاریخی شهر -کیفیت فضایی در خیابان قیام یزد

قرار گرفته و در نهایت با اذعان بر جایگاه منظر خیابان شهري در منظر عمومی شهر، نتایج حاصل از این بررسی، در چارچو راهکارهاي 
به دست آمده از این پژوهش بیانگر این امر است اهم نتایج.هاي شهري ارائه شده استپیشنهادي جهت ارتقاء خوانایی در منظر خیابان

اي وسیع براي حضور یابی و راهیابی آسان، مأخذ مراجعهکه خوانایی یک خیابان شهري، موجبات قابل درك شدن یک مکان، امکان جهت
ها و خاطرات ي تحقق سمبلشود و امکانی را برامردم را فراهم آورده و خصوصا اینکه سبب ایجاد تعلق خاطر و آرامش ناظرین نیز می

لذا سهولت درك محیط و داشتن تصویري روشن و خوانا از خیابان، در ایجاد .وردآها فراهم میمشترك و ارتباطات دسته جمعی آن
ا به مثابه توان شهر رشود که به وسیله آن میتصویري نیکو و مطلو از شهر نقش اساسی دارد و در واقع ابزاري خوانایی خیابان ایزاري می

.انگیز و مطلو قرائت نمودیک متن خاطره

. منظر شهري، مطلوبیت، خوانایی، خیابان شهري، خیایان قیام یزد:کلیديواژگان
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مقدمه
ترین مسائلی بوده که انسان دیرباز از مهممردمی و به زعم بنتلی پاسخده، ازخلق فضاهاي شهري مطلو، دموکراتیک و

میدان انسان فضاهاي شهري را به صورت خیابان وو امع شهري و محیط پیرامون خود با آن روبه رو بوده استارتباط با جودر
آرامش و آسایشو در پناه آن بههمنوعان خود خلق کند خلق کرد تا اینگونه بتواند بستري مناسب براي تعامل بیشتر با

. برسد
ترین انواع از مهمویک شهرشهروندان ازذهنیتصویرترین عنصردر ربناییعنوان زیبه-یامسیرهاهاخیاباندربین انواع 
بیشتري چراکه از تعدد و تنوع رویداد و خاطره،هاي شهري از حساسیت و ظرافت بیشتري برخوردارندخیابان- فضاهاي شهري

به عبارتی دیگر از خیابان به .121: 1385پاکزاد، هستندنیزدر طول زمانتبلور زندگی شهروندان یک شهرومندند هرهب
این. 47: 1389: عسکرزاده، حسینیشودمثابه اتفاقی فرهنگی در شهر که زاده تاریخ و رویدادهاي شهري است، یاد می

ورود اتومبیل و غلبه آن بر ساختار ،با وقوع انقال صنعتیه، فرهنگ یک ملت بودها وارزشکه درگذشته نمادهاخیابان
سیاست درپیافزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوري همچنین با وخود را به فراموشی سپردهعملکرد اجتماعی شهرها،
در پی عواملی که دندو به فضایی تبدیل شدادنددست ازرامعنا و نقش گذشته خود، حتی هاي دوران پهلويکشیخیابان
امکان درك در آن، ... و نظمیبی، آلودگی، ط پیاده و سواره، ترافیکاختالازدحام وروهاي مجزا،پیادهوهاروسوارهچون؛ 

هم، مکانی که نه در کناروبدین ترتیب به واسطه اولویت کمیت برکیفیت. استرفتهاز میان ي خیابان شهریک شایسته 
به فضایی تبدیل شده که هاي یک شهر بوده، کردن خاطرات و ارزششهروندان، زندهبستري براي بیشترین تعامالت اجتماعی

باشد و منجر به احساس ناخوشایندي میتر سردرگمی و کالفگی همه مهماغتشاش و ازنظمی،در ذهن شهروندان مترادف بی
یک خیابان شهري در شهرواضح است که سهولت درك با این رویکرد.شودو آن شهر میو نارضایتی شهروندان از این خیابان

کیفیت ایجاد یا ارتقاء لذا؛نقش اساسی داردآن شهرآن در ایجاد تصویري نیکو و مطلو ازشن ازداشتن تصویري روو
و همچنین درکی شایسته و احساسی مطلو از ارتباطی مطلو با آن ایجادشناخت وجهت درك،شهريخوانایی در خیابان

. داردتاثیري بسیارشهر، 
.اندآغاز نمودهفضاهااین هایی را براي مطالعه جنبه انسانی حیات شهري کوششدر ارتباط با این موضوع، دانش پژوهان 

هاي حفظ فرهنگ و انتقال آن به نسلو اجماع مردم،ضرورت وجود این فضاها براي دیدارها برهاي آنیافته
راستاي ارتقاء درکارای موثر وگام، تأکید دارد که این سهولت درك آندر پی ارتباط انسان با فضا و 2: 1388توالیی،آینده

پردازان مطرح این زمینه توسط نظریهدرنیز هاي مختلفی تئوريباشد و آن و مطلوبیت شهر می1کیفیت فضا و پاسخدهی
مقاله حاضر بر این فرض استوار است . گرددها یاد میهاي یک فضاي شهري مطلو از آنکه تحت عنوان کیفیتگردیده است

راستاي ارتقاء میزان پاسخدهی محیط خواهد بودکه موجبات ایجاد محیطی درکاراگامی موثر ویفیت خوانایی،ارتقاء ککه
.کندپاسخده را فراهم می

هاي نظري تحقیقپایه
و منظر شهري مطلوردپاي خوانایی در یک محیط پاسخده 

همیت خیابان و منظر شهري ارائه شده است، شاید یکی از موجزترین و در عین حال دقیق ترین عباراتی که در وصف ا
- که خیابانهنگامی! هاي آناندیشید و چه چیز به خاطر خواهد آمد؟ خیابانبه شهر می«: گویداو می. گفته جین جیکوبز باشد

به آورهاي شهر زشت و خسته کننده باشد، آن شهر ماللهاي شهر زیبا و جالب باشد، آن شهر سرزنده و زمانی که خیابان
پی انسان درلذا . 38: 1385گلکار،  است» پدیده شهر«و » انسان«اساساً منظر شهري سطح تماس .خاطر آورده خواهد شد

دارد،اطالعات بیشماري که محیط بالقوه به وي عرضه میبینازاي دو سویه و دو جانبه است،اش با محیط که رابطهرابطه
لینچ معتقد . کندبالفعل دریافت می، به صورتقبلی وي همخوانی بیشتري داشته باشدبرخی از این اطالعات را که با ذهنیت



ادراك را فضاي موردلذا این اطالعات را تصویرذهنی و،ذهن انسان استتصویرذهنی، اطالعات پردازش شده از فضا در":است
و همان منظر شهري آیدکه به دیده میاستاز محیطمجموعه عواملی،سیماي شهربه زعم لینچ،."محیط گوینديسیما

.1381:13لینچ،سبب شادي خاطر شودوشودبه ذهن سپرده میاست، 
محیط با مظاهر خاص خود . همان طور که گفته شد تصویرذهنی حاصل جریانی دو جانبه بین انسان و محیط او است

اي از عوامل بصري محیط را انتخا و آورد، ناظر پارهوجود میاي را در ذهن ناظر، بین او و تجاربش به شود و رابطهگر میجلوه
و سپس منظر -دهدمحیط شهري را به منظرشهري تبدیل نموده و به آن معنی می-آوردرا در ذهن خود به نظام میآن

د مشاهده را تشدید آید، عوامل مورگاه تصویري که در ذهن ناظر به وجود میآن. کندشهري را به تصویر ذهنی از آن بدل می
لذا خود تصویر با جریانی مدام و متحرك به معیار عوامل منتخب مورد مشاهده که به ذهن راه . نهدها حدي میکند و بر آنمی

شودیافته، آزمایش می
تصویرذهنی پردازد که در نتیجه این پردازش به انسان در ادامه به پردازش اطالعات ذخیره شده در ذهن خود می. 19:همان

لذا زین پس هرگاه در ارتباط با .پاسخده یا غیرمطلو قلمداد کندرا مطلو وتواند فضارسد که میاز محیط واقعی می
پاسخده خواهد مطلو وزاین محیط را نییافت،،هایی که فضاي پیشین را مطلو کرده بودرا واجد کیفیتمحیطی دیگر، آن

.اي بر تصویرذهنی مطلو از آن است و بالعکسهري مطلو از یک فضا، مقدمهتوان گفت، منظر شمی.خواند
اي مأخذ مراجعهبرود،سازد به آسانی از جایی به جاي دیگرفرد را قادر میواضح است که داشتن تصویري روشن از محیط

در و مفیداي موثرکل پایهو درگرددموثرهااعتقادات و یا دانشها،یا در به نظام درآوردن فعالیتباشد،براي شهروندانوسیع
اي که روشن، توان گفت خوانایی محیط نقشی مهم در سیماي شهر دارد، چراکه صحنهدر کل می. باشدرشد قواي ذهنی فرد

تواند میتواند تصویري دقیق به وجود آورد، بلکه خود نقشی اجتماعی به عهده دارد، از این روزنده و پیوسته باشد، نه تنها می
به عقیده گلکار، . 15:همان جمعی آدمیان، ماده خام فراهم آورد ها و خاطرات مشترك و مجتمع ارتباطات دستهبراي سمبل

توان چنین اظهار داشت که از طریق ارتقاء پس می. 39: 1385گلکار، سازدمتن شهر را ممکن می» قرائت«منظر شهري 
توان ضایی آن من جمله کیفیت خوانایی و در پی آن دستیابی به منظر شهري مطلو، میهایی فمنظر شهري و تقویت کیفیت

.ابزاري کارا جهت خوانش شهر فراهم کرد

مروري بر مفاهیم و تعاریف خوانایی
-مردم زمانی میدر واقع .شهري دانستهايو خیابانهاي ادراکی در فضاهاتوان از مقوالت مهم کیفیترا می2خوانایی

مکان ومان فضاییزبتوانند سابهره ببرند که،دارندو گوناگونی را عرضه میهایی که کیفیات نفوذپذیريینهزوانند از منافع گت
آوردخوانایی،کیفیتی است که موجبات قابل درك شدن یک مکان را فراهم می.درك کنند،گذردآنجا میآنچه را که در

.1382:113بنتلی و دیگران،
خوانایی را چنین اي را در شهرهاي امریکایی انجام داده،پرداز معروف که در زمینه سیماي شهر تحقیق گستردهظریهلینچ ن
ها را در ذهن در قالبی به هم این است که به آسانی بتوان اجزاء شهري را شناخت و آنغرض ما از خوانایی": کندتعریف می

از جایی به جاي دیگر تاسازدشخص را قادر می،محیطه داشتن تصویري روشن ازواضح است ک.پیوسته به یکدیگر ارتباط داد
مانند یک را ها توان آنیعنی می،هاي شهري خو خوانا هستنددارد که محیطتیبالدز نیز اعتقاد. 12-1381:18لینچ،"برود

آسانی بتوانند تشخیص دهند که کجا هستند،باید به ،این بدان معناست که مردم به عنوان پیاده یا راننده.کتا خواند
.1383:91تیبالدز،بروندخدمات مختلفی که الزم دارند کجاتسهیالت وها،چیدمان فضاي شهر چگونه است و براي مکان

نمایانی، کیفیتی است در شیء که به احتمال . بیان شود"نمایانی"یا "قابل رویت"خوانایی ممکن است توسط برخی 
آورد و مراد از آن شکل، رنگ و نظم و سازمانی است که ایجاد تصویري روشن تصویري روشن در ذهن ناظر به وجود میبسیار،

تر و اما خوانایی دامنه گسترده. داردو مشخص با بافتی مستحکم و مزایاي بسیار را از محیط زندگی آدمی آسان و میسر می
تنها اشیاء قابل رؤیت اند، بلکه به شدت و وضوح تمام خود را به تمام حواس تري دارد و جایی است که نهمفهوم قابل تامل
.1381:25لینچ،کنند آدمی عرضه می



حتی فضاي شهري از یکدیگر در مجموعه و کلیتی لذا خوانایی یعنی قابل درك بودن و بازشناختن اجزاء و عناصر شهر و
در تمامی این تعاریف خوانایی در پی ارتباطی دو جانبه . م و سردرگم نشودآن گدرکه فردبه صورتیهم پیوسته،ه بمنسجم و

یکی محرك یا زطرفی شامل بررسی خصوصیات فیازکهسازد، درك محیط را ممکن میانسان و محیطمنظوربین ناظر و
گیرنده و هاي فردانگیزهها وهتجربها،یادگیريخصوصیات روانی،، طرف دیگرو ازاستآننیز عوامل تاثیرگذار برفرستنده و

نحوه شود که افراد مختلف،گونه استنباط میلذا این.شودرا شامل میهاي اجتماعی، برداشت اودر موقعیتمعانی ذهنی
توجه به این مهم امري ضروري ،کنندگان یک فضاي شهريو تنوع استفادهبا توجه به تعددوادراك متفاوتی از محیط دارند

.است

عوامل موثر بر خوانایی 
هم ه بفضاي شهري در مجموعه و کلیتی منسجم وو بازشناختن اجزاء و عناصر شهر وشدن قابل درك آنچه که موجب 

:گردد تحت تأثیر عوامل مختلفی است که عبارتند ازمیپیوسته،
اگون و براي مردم مختلف، ممکن یابد، تحت شرایط گونتسلسل زمانی که در طی آن شهر نشو و نما می:عوامل محیطی

اند که بر سهولت عواملیمنظور از عوامل محیطی،. شود"میان بر"است دگرگون شود، قطع گردد، از میان برود یا به اصطالح
:از قبیلمواردي .گذارنددرك محیط تاثیر می

تغییرات آ و هوا
روز یا حتی ایام ویژهزي در شب وبه واسطه میزان و نحوه نورپردا، 18: 1381لینچ،نور تغییرات.
رونق یا عدم رونق ، ایام مختلف هفتهپوشش گیاهیبه واسطه تغییرات ظاهري ییرات زمانی اعم از فصول مختلف سالغت

.... بندي، عزاداري وآذین، ایام خاصها برخی کاربري
تصویري که .گذاردتأثیر میدرك مردم از محیط چگونگیکه برهستندعواملیاز این عوامل،منظور:هاي فرديویژگی

هم مبتنی بر خاطرات و تجار گذشته ،هم حاصل احساس آنی شخص است،فرد از محیط در ذهن خود دارد
-محیط را به نحوي دیکر ادراك میهاي خود،ها و تجربهها و یادگیريهمچنین افراد بسته به فرهنگ1381:15لینچ،.فرد
از .18:همانبسط تصویر ذهنی خود مبتکر باشدو در ایجاد ودر مشاهده جهان سهمی موثر بگیردر باید خودظلذا نا. دنکن

:توان به موارد زیر اشاره کردموارد موثر در این زمینه می
وقایع و رویدادها صورت گرفته در فضا
خاطرات و تجار گذشته از ان
 فرهنگ جامعه شهري
س انسان در درك محیطمیزان به کارگیري حوا

نظر شهروندانخوانایی از
ها ممکن است در یکی از این دو مکان.هاالگوي فعالیت- 2فرم کالبدي - 1:یابددرکل خوانایی در دو سطح اهمیت می

یک مکان گیري کامل از امکانات بالقوهاما براي بهره.دنخوانا و قابل فهم باشمشغولی قابل توجهی به دیگري،سطح بدون دل
چرا که ،براي افراد بیگانه خیلی مهم استاین موضوع خصوصاً.گاهی از فرم کالبدي و الگوي فعالیت به تکمیل هم برسندآباید 

لذا در ادامه نحوه .1382:113بنتلی و دیگران،عت به درك مکان نائل گردندربدون مقدمات قبلی و به س،دارندها نیازآن
:غیر شهروند بیان خواهد شدشهروند وخوانایی محیط براي 

براي شهروند ممکن است در محیط مورد مشاهده، عوامل سامان یافته قابل توجه، اندك باشد، با این همه چون ناظر با آن 
هایی که با شهر آشنایی بیشتري آن. 1381:19لینچ،آشنایی دیرین دارد، در ذهن وي نظام یافته و مشخص شده است

.ها نقش بسته استآنکنند که در خاطرهها را تشخیص دهند و بیشتر بر عوامل کوچک تکیه میتوانند بهتر حوزهدارند، می



جسم شهر بر اساس فرهنگ درباره شکل و سیماي قسمتی ازعوامنکاتی هستند که،تحقیق لینچبنابر :فرم کالبدي
ها تصویري در ذهن به وجود اساس آنکه براند اهري قابل لمسمظ؛ لذاشان یه اشتراك در ذهن دارندمشترك و زمینه فکري

محیط ،وي عواملی را که شهروندان به سبب آن. 18:همان "حوزهگره،لبه،نشانه،راه،": ازعبارتنداصلی این عوامل .آیدمی
:کرده استبدین شرح ذکرخوانندخوانا میرا

ها راه. 1381:90لینچ،گرددکه توسط شهروندان تجربه میآیدبه حسا میاین عنصر بازتابی از نظام ارتباطی شهر:راه
-ها در اذهان شهروندان داراي سلسله مراتبی از راهاین راه.باشنددر تصویرذهنی شهروندان میترین عناصرترین و مهمشاخص

.1383:166پاکزاد،شریانی تا محلی و خودمانی هستندهاي عمده و
ها به درون آناند با این تفاوت که ناظرهاي مختلف شهر یا فضاي شهريعوامل کمک کننده به تشخیص قسمتاز :نشانه

به د آمده ووعملکرد یا معناي یک پدیده به وجباشند که توسط ظاهر،ها نقاط عطف ذهنی در سیماي شهر میآن.یابدراه نمی
.168: همانشودیابی استفاده میعنوان نقاط مبنا در جهت

ها عوامل در واقع آن.بین دو قسمت پیوسته شهرشکافی در امتداد طول وبین دو قسمت،مرزلبه عاملی خطی است،:لبه
ها حد آنبریامسدود کندراممکن است به صورت عواملی باشد که عواملی دیگرتقارن،نه محورهاي توازن وجانبی هستند و

ها ممکن است به عنوان خط متصل کننده دو البته لبه. 1381:91لینچ،ها نفوذ نموددرون آنن درتوااي میاما تا اندازهبنهد،
. 1383:168پاکزاد،جداکننده محضحوزه هم جلوه کند نه مرز

ه ها راتواند به درون آنحساس در شهر هستند که ناظر میو1382:120،...اي ین بنتلی وکانونینقاطی متمرکز و: گره
محل تغییر ممکن است به صورت محل تقاطع دو خیابان،.آوردمیرا به وجودمقصد حرکت اوهایی که مبدا وو کانونیابد

.92: 1381، لینچباشدرا ... وساختمانی به ساختمان دیگرلحظات تغییر ازنقل،خطوط حمل ومسیر
با داشتن شخصیت قابل شناسایی خاصی از همدیگر تمیز ها یا قطعات متوسط تا بزرگی از شهر هستند که بخش:حوزه

-حوزه مناسبعنوان اما ،اندرا محله تعریف کردهافرادي نیز آنالزم به ذکر است. 1382:123،...اي ین بنتلی وشوند داده می
.تر است

. باید نقطه توجه مهمی باشد» وضوح یا خوانایی آشکار چشم انداز شهري«هایی با این نتیجه رسید که خلق محیطلینچ به
دهنده حظ بصري بیشتر، امنیت احساسی و تراکم ها این پنج عنصر خوانایی آشکار داشتند، ارائهبنابراین شهرهایی که در آن

- ت نسبی و غناي این پنج عنصر فضایی، هماهنگی و صفات ممتاز به شهر میقدر 99: 1384پور، مدنی.تجربه انسانی بودند
: 1379هاگت، هاي جاذبی براي زندگی باشندشهرها با عناصر قوي ممکن است علی رغم فرسودگی و خرابی، محیط. بخشد
234.

که منظور از الگوهاي فعالیتی:گونه ترجمه نمودتوان اینمحدود مباحث پراکنده در این زمینه را می:هاالگوي فعالیت
نقش وهاي جداهم الگوي کاربري زمین به واسطه فعالیتی خاص در حوزه،شودخاصی که با ذهنیت شهروندان عجین می

.شودرا شامل می... تجمعات مردمی و مراسم عزاداري،برگزاري قل و انتقال و هم الگوهاي رفتاري اعم از نارتباطی و 
ر شهروندانغیخوانایی از نظر
وي در واقع مسافري است که براي بار .که در شهر محل قرارگیري فضایی مشخص، سکونت ندارداست کسی غیرشهروند،

چیزي که براي اولین بار مورد مشاهده یک غیرشهروند قرار . اول یا براي دفعات محدودي در ارتباط با محیط قرار گرفته است
تصویري روشن پدید آورد؛ گیرد، نیز ممکن است به دو دلیلمی

شباهت و هماهنگی با تصویري که هم اکنون در ذهن ناظر موجود است،
- باشد که مظاهر آن را به دیده میکننده میتشخص یک ساختمان جالب با معماري متمایز، زیرا سیماي آن چنان خیره

. 1381:19لینچ،.کندآورد یا از آن باالتر به دیده تحمیل می
و براي شدکه ذکرهاافراد بیگانه خیلی مهم است که آگاهی از فرم کالبدي و الگوي فعالیتعتقد است که برايبنتلی م

از طرفی .1382:123،...اي ین بنتلی وبه تکمیل یکدیگر برسند،شدشهروندان به صورت مستقل نیز مسبب خوانایی می
هاي و افراد ناآشنا بیش از همه از نشانهها تاثیر بسزایی داشته باشدگروهاي در خوانایی این بسیار محتمل است که عناصر نشانه



همچنین منصوري معتقد است .1381:149لینچ،جوینداز دور مرئی و برجسته از نقاط مختلف به منظور راهیابی مدد می
ها و اما وجود نمادها، که حادثه.اي از نمادهاي آن ندارند، چیزي جز کالبدي نیستها که هیچ تجربهشهر براي توریست

منصوري، کند، بیان کننده تاریخ و نقاط پر اهمیت شهر براي ساکنان آن استهاي شهروندان از فضا را نمایندگی میخاطره
از درك یک یا گردشگر و توریستفرهنگی مشترك یا متفاوتغیر شهروند، با زمینههدو گروهلذا درك هر.1389:32

، که به دلیل طلبداي را میولی این خود پژوهش گسترده.بسیار متفاوت است که باید مورد توجه بسیار قرار گیردشهروند
.محدودیت حجم مطالب، مجال پرداختن به آن در این مقاله وجود ندارد

بررسی خوانایی در خیابان قیام شهر یزد
ارزشی مراکز شهري باداراي فضاها و،کز تاریخی ایران استاترین مربزرگازترین شهرها ویزد که یکی از قدیمیشهر

شهرها به عنوان نماد اینمراکز تاریخی درشناخت و حفظ فضاها و.هاي مختلف استگیري در دوراناست که حاصل شکل
، بتوانند به این وسیلهتا،طراحان شهري استریزان وها و اهداف برنامهترین دغدغهامروزه یکی از مهمها،هویت و فرهنگ ملت

شاه راسته بین دو میدان امیرچخماق ودر بین این فضاهاي شهري،.بدان بازگردانندحلقه گمشده در شهرهاي امروز را
از جمله فضاهاي قابل تاملی است که در محدوده مرکزي یزد واقع ،طهماسب که امروزه به خیابان قیام تبدیل گردیده است

درك کالبدي و کیفیت خواناییاز نظر،شودکه به عنوان رابط بین ابنیه و فضاهاي باارزش شناخته میاین خیایان.شده است
.رو استبا مشکالتی روبهشایسته فضاهاي تاریخی و خیابان به عنوان معبري ارتباط دهنده

ث فرهنگیپایگاه پژوهشی میرا:منبعموقعیت خیابان قیام در سطح شهر یزد ـ : 1تصویر شماره 

www.shahrsazionline.com



این خیابان به لحاظ قرارگیري در قسمت 
اهمیت تاریخی ازتاریخی شهر و مجاورت با عناصر

ار بازار ربه عالوه استقاي برخوردار است وویژه
هایی فعالیتها وقدیمی شهر و همچنین کاربري

طیف متنوعی از چون مصلی نماز جمعه، خاص 
و سبه اعم از ککنندگان را دارا است؛تفادهسا

و پیرمرد،زن وگردشگر،وشهروند یزدي، توریست 
....وانوج

عناصر کالبدي خوانا در خیابان قیام 
هاي خوانا راه

:استدر خیابان قیام در سه سطح مطرحراه 
واسطه بهخیابان قیام خیابان قیام در شهر یزد؛ 

دار جهت،یشهااستمرار و پیوستگی نماي ساختمان
ها از لیل افزایش قدمت ساختمانبودن آن به د

میدان امیرچخماق به سمت میدان شاه طهماسب،
امیرچخماق و مشخص آن به سمت گیري جهت

برجسته و شهر یزد در انتهاي خیابان،بودن ابتدا و
.نمایدمنحصربفرد می

اعم از خیابان سید هاي پیرامون خیابان،راه
که عموماًفرامامزاده جعانقال و بلوارامام،گلسرخ،

ها نآر وها در مجااي فعالیتبه دلیل تمرکز پاره
.روندخوانا به شمار می

هاي بازارشامل راستههاي متصل به خیابان قیام؛راه
به موجب زرگرها و مسگرهاچون؛ بازار خان،

هایی و راستهرت راهوهایی در مجاتمرکز فعالیت
چنین گذرهاي هماند ورونق افتادهکه متاسفانه از

حاجی امامزاده جعفر،گذر گلچینان،: محلی چون
به واسطه امکان دید مطلو به امامزاده ... یوسف و

.روندهاي شاخص به شمار میراهاز

محور ارتباطی میان ابنیه و فضاهاي با ارزش : 2تصویر شماره
توسلی، : منبعبا رعایت توالی فضایی ـ خیابان قیام در گذشته
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- تقاطعدر خیابان قیام :هاي خواناگره
نیز محل و انتهاي مسیر وابتداهاي

ها را گرههاي مجاور با خیابان،تقاطع راه
تشکیل داده است که بسته به اهمیت 

.باشدها داراي سلسله مراتبی میآن
اصلی؛ میدان : 1هاي درجهگره

به واسطه تکیه امیرچخماق
دان منحصربفرد امیرچخماق و می

.شاه طهماسب
فرعی؛ ورودي :2هاي درجه گره

وردي خیابان مسجد مالاسماعیل،
زرگرها به واسطه بازارخان و بازار

.هایی خاصوجود فعالیت
ورودي مسیر :3هاي درجه گره

ورودي خان،منتهی به میدان
امامزاده جعفر،هاي محلیگذر

... .حاجی یوسف و
هاسایر ورودي:4هاي درجه گره.

سلسلهویزدقیامخیاباندرموجودهايگره: 3تصویر شماره
١٣٨٧فیروزیان،: آن منبعمراتب

هاي از نشانه.اصلفهاي حدشانهنهاي بالفصل وشانه؛ نباشنددر مسیر به دو صورت قابل شناسایی می:هاي خوانانشانه
خانه ، مجموعه مصلیشاه طهماسب، مسجد مالاسماعیل،امیرچخماق،داراي قدمت تکیهتاریخی وتوان به عناصربالفصل می
واسطه ها اشاره کرد که در این میان تکیه امیرچخماق بهواسطه فرم گنبدي آنزرگرها بهو ورودي بازارهاي خان،،کالهدوزها

فردترین نشانه به شمار ه بمنحصرن در گره،آقرارگیري ن به سمت قیام وآوضع قرارگیري زمینه ون باآاد ضالب و تغمقیاس
.توان به امامزاده جعفر، میدان خان و هتل مهر اشاره کردهاي حد فاصل خیابان هم میترین نشانهاز مهم. رودمی

خیابان قیام یزد- ایجاد خوانایی در خیابان با بهره گیري از نشانه شهري میدان امیرچخماق: 5و 4تصویر شماره 
نگارندگان: منبع

در مجاورت آن هاي فعالیتی متفاوتی راحوزه،هاي مجاور و مرتبط با یکدیگرقیام، فعالیتخیابان در:خواناهايحوزه
.هنددیتشکیل م

تصویر
3 :(

گره هاي موجود در خیابان قیام یزد 
و سلسله مراتب  آن

ماخذ
 :

فیروزیان، 
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نگارندگان: منبعورودي مسجد مال اسماعیل ـ -هاي خواناحوزه: 6تصویر شماره 

ها به واسطه تغییر لبهدر این خیابان،.باشندمیه مرز یا مفصل ارتباطیها عناصري خطی هستند کلبه: هاي خوانا لبه
هاي پارك شده و البته در اینجا بدنه آهنین اتومبیل.قابل تشخیص است، خصوصاً براي شهروندانهاها در حوزهالگوي کاربري

.وردآشمار توان لبه بهمینیز درختکاري ردیفی را 

الگوهاي .ی فعالیتی این خیابان در گرو الگوهاي فعالیتی و الگوهاي رفتاري غالب در آن استخوانای:خوانایی فعالیتی
هاي سنتی مجاور؛ تجاري به ارتباطی به دلیل وجود عناصر تاریخی، موزه آ و هتل-تفریحی- فعالیتی این خیابان، گردشگري

مذهبی به واسطه وجود مساجد مجاور و ... د عروسی وهاي فعال در زمینه سوغات، مراکز خریمناسبت وجود بازار و مغازه
قیام در کل به عنوان محل تجمع واما الگوهاي رفتاري در خیابان . شودکاربري آموزشی مدرسه مصلی در شهر یزد شناخته می

.دهدادامه میسواره به فعالیت خودمرورومحل عبورمحل خرید،تظاهرات مردمی، محل مراسم مذهبی،

نگارندگان: منبعدر خیابان قیام ـ  برگزاري تجمعات و تظاهرات مردمیخوانایی فعالیتی: 7یر شماره تصو

گیرينتیجه
حتی فضاي شهري از یکدیگر در و بازشناختن اجزاء و عناصر شهر ویک مکان درك یتکیفیتی است که قابلخوانایی،

با استناد به این . آوردرا فراهم میآن گم و سردرگم نشوددره فردکبه صورتیهم پیوسته،ه بمجموعه و کلیتی منسجم و
نیز حق نقش کیفیت خوانایی محیط و سهولت درك آن وتوجهبا و لذا هاي شهري خو خوانا هستندمحیطواقعیت که 

ارتقاء کیفیت کهشودچنین برداشت میشود،انتخابی که به دنبال آشنایی با محیط به استفاده کننده از محیط داده می
مردمی وکه موجبات ایجاد محیطی پاسخده راستاي ارتقاء میزان پاسخدهی محیط خواهد بوددرکاراگامی موثر وخوانایی،

. کندرا فراهم مین،آبراي استفاده کنندگان از 



جود دارد، منظر آن است چنانچه شهر به مثابه یک متن در نظر گرفته شود، یکی از ابزارهایی که جهت قرائت این متن و
توان می–دهنده منظرترین جزء تشکیلبه عنوان اساسی-ها در منظر شهريکه در این میان با توجه به نقش کلیدي خیابان

انگیز و توان شهر را به مثابه یک متن خاطرهبه این نتیجه دست یافت که خوانایی خیابان، ایزاري است که به وسیله آن می
.نمودمطلو قرائت 

، به عنوان عضوي فعال و پویا در شهر یزد که خیابان قیام یزدهاي صورت گرفته بر روي نتایج حاصل از مطالعات و یررسی
در هر دوره تاریخی با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آن زمان دستخوش تحوالت کالبدي فراوانی بوده و به 

، به یک خیابان شهري مبدل گشتهکهپهلويدوره حیاتش بر آن گذشته و از زمانعبارتی تفسیري از وقایعی است که در
این آشفتگی شرایط نامناسبی را جهت درك خیابان و فضاي گردیده وناخواناتروآشفته،ترروز به روز فرسودهمتاسفانه

اهم آوردن موجبات قابل درك شدن دهد که ارتقاء خوانایی یک خیابان شهري سبب فر، نشان میهمجوارش فراهم نموده است
شود و امکانی را براي یابی و راهیابی آسان و همچنین سبب ایجاد تعلق خاطر و آرامش ناظرین مییک مکان، امکان جهت

ورد، لذا سهولت درك محیط و داشتن تصویري آها فراهم میها و خاطرات مشترك و ارتباطات دسته جمعی آنتحقق سمبل
.ز خیابان، در ایجاد تصویري نیکو و مطلو از شهر نقش اساسی داردروشن و خوانا ا

ها و تقویتانتهاي آنابتدا وخصوصاًکلیدي،عناصربرتمرکزتکیه ودر این میان، این وظیفه طراحان شهري است که با 
در راستاي خواناتر ت جمعیمشارکبرخورداري ازو همچنینبا یک فرهیختگی طراحانهتصویرذهنی کاربران،موثر برعناصر

دهی و ارتقاء کیفیت محیط بردارند و امکان بالفعل کردن اطالعات بالقوه نمودن محیط، گامی موثر در راستاي ارتقاء پاسخ
محیط موثر است را فراهم نموده و ذهنیت عموم مردم را نسبت به شهر، به ذهنیتی کالبدي و فعالیتی که بر درك شایسته

:شوددر ادامه به برخی راهکارهاي پیشنهادي اشاره می. زندمطلو بدل سا
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راهبردها و راهکارهاي طراحی منظر شهري مطلو با محوریت خوانایی: 1جدول شماره 

راهکارراهبرد

ء ارتقادهی باارتقاي پاسخ
فعالیتی و، خوانایی کالبدي
درها سازگاري آن

عناصرکالبدي سیماي خیابان

ء خوانایی به وسیلهارتقا
راه

رواقپوشش گیاهی مناسب،افزایش محصوریت با
محمدعلی بندي،فعالیتی بازارچه هاي عالقهبدي ولتمرکز پاره اي فعایت احیاي کا

...خان و
نورپردازي مناسبشب باهاي فعال درکاربرياستقرار

به راه الب توجه از آنیا دید جبه راه ،داراي دورنماي جذا راهمنظرودیدارتقاء
عوامل دیگر شهري

درختکاري وستگی فضایی،وپینماها، استمرار و پیوستگی
هاي جاذبرقراي ارتباط مناسب بین کاربري

کاهش، افزایش عرض پیاده-کاهش ازدحام ترافیک سواره
ها، تغییر قدمت تاریخی واسطه تغییر شدت تراکم ساختمانایجاد جهت به

.مشخص بودن ابتدا و انتهاي مسیر یا وجود عاملی در کنارراهها، ساختمان
به واسطه فرم ،رنگ و مصالحهاخصوصیات نماي ساختمان

لبهوسیلهارتقاء خوانایی به
هاي جدارهرواق،مناسب،وفرم کارگیري پوشش گیاهی ه پیوستگی با بواستمرار

...مبلمانعین حال متنوع،درهماهنگ و
خیابانجواردرممنوعیت پارك خودروو ماننداي نوارهحذف باغچه

نقش لبه به عنوان راه
وسیلهارتقاء خوانایی به

حوزه
لبهدرکفارتفاع،نما،درهاي فعالیتی موجودتعین فضایی حوزه

عدم دعوت خصوصاً محلیغیرخوانا براي افرادرتعریف ورودي محالت همجوا
غیرمحلیها براي سوارهکنندگی ورودي

وسیلهارتقاء خوانایی به
گره

...دید ومنظر یا محصوریت وها به لحاظ کالبدي، فعالیتی،تقویت تقاطع
هاي فعالیتیدر گرهخاص ایجاد فرم فضایی 

اهري منحصر بفردظوجود م

وسیلهارتقاء خوانایی به
نشانه

، غالب و مسلط تقدم، مقیاس،گیريقرارجهتتضاد با زمینه،در داشتن فرمی واضح،
نقاط بسیار مرئی، قرارگیري دربودن مکان آن بر اطراف

در محل تقاطعگیري نسانقرار
مختلف انسانحواس درگیر نمودن 

ها در مسیرنشانهتوالیتسلسل و
تبدیل خیابان دهی باارتقا پاسخ

اي هماهنگ به به مجموعه
ارتباط میان فضاهاي بامنظور

ارزش گذشته

زمانهرعناصردورهی تاریخی درهاي خاص هرویژگیظاهرينمود
...میدان خانبازار،تقویت ارتباطات گذشته در

گردشگرانتها به پیاده وواختصاص میادین ابتدا
نقل عمومیحمل واولویت دادن به پیاده و

نوشتپی
هاي قابل اعال رساندن گزینهطریق به حدمناسب ازهايکه با تقویت فرصتدست بشرشده به ساختهی محیط"محیط پاسخده؛1-

4:،ص1382،...بنتلی و".فراهم آورداز آن کنندگان مردمی براي استفادهیک محیط دموکراتیک و،مردمعرضه به 
2- Legibility
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