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 چکیده

ای شهری به تبع تغییراتی که در سیستم زندگی و جهان بینی ایران بعد از انقالب اتفاق افتاد کالبد بسیاری بناها  و فضاه

هویت کالبدی  به طور مستقیم با کالبد فضادر ارتباط است و کالبد یک فضا مانند یک خیابان با تغییرات تغییر پیدا کرد . 

.  روند  فرسودگی داشته باشد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و... ممکن است شکوفا شود یا به مرور زمان بر اثر بیتوجهی 

که چهره ی شناخته شده ای داشت در یک برهه ی زمانی دچار تغییر  خیابان امام خمینیمین راستا خیابانی مانند در ه

ناگهانی کالبدی شد .بسیاری بناها و فضاهای ارزشمند ،ارزش خود را از دست دادند و هویت کالبدی آن نیز به تبع این 

ابان و  پیشنهاداتی برای ارتقای هدف این مقاله شناسایی مولفه های هویت کالبدی خی .تغییرات رو به زوال گذاشت

مشهد و  امام خمینیاز خیابان کالبدی اهدات و برداشت حاصل مشنتایج است .  مام خمینیهویت کالبدی خیابان ا

 ،در تدوین مبانی نظریحلیلی استفاده شده است. ت -از روش توصیفیپژوهش کاربردی،  برای انجام این تحلیل آن است.

این   - در سه دسته تشخصو این معیارها  پرداخته شدهمعیارهای هویت کالبدی شناسایی  ومفهوم هویت کالبدی به 

بر اساس این سه  مام خمینیخیابان اویژگیهای با شناخت و تحلیل   سپس شده است. بندی طبقهتصویرپذیری  -همانی

ان در راستای ارتقای هویت کالبد این خیاب های طراحیاصول و معیار ،ت الگوهای کالبدی موجودشناخ معیار و نیز

  شده است. ارایهکالبدی آن 

، خیابان امام خمینی مشهد  شهری خیابان کالبد ، کلیدی: هویت کالبدی ، واژه های
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 مقدمه  -1

انسان تا زمانیکه ماهیت خود را از دست نداده باشد به خاطره، احساس و وطن تعلق و نیاز خواهد داشت و خاطره در 

این معنای  گرفت. لذا آنچه مکان را متفاوت کرده و به آن معنای خودی میدهد همچنان اهمیت دارد والمکان شکل نخواهد 

 (13، 1131هویت کالبدی است: تمایز ناشی از شکل شهر که در هر شهر متفاوت و منحصر به فرد است )میر مقتدایی:

میروند که به مرور زمان  به شمار واجتماعی یهای جذابیت فرهنگی و تاریخدر شهر به طور خاص قطب های شهری خیابان

ای خاص شناخته و معرفی ها که با چهرهاین خیابان. بعضی ازپدیده جهانی سازی هویت خود را از دست داده اند بوسیله

مثل عوامل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی دست خوش  ویت کالبدیاند بعد از تغییرات عوامل تاثیرگذار بر هشده

به عنوان فضایی با هویت ،بسته به صفات و خصوصیات کالبدی جدید،  چنین خیابانیاند. میزان موفقیت غییرات شدیدی شدهت

های همجوار و متن شهری است که ها با صفات و خصوصیات سایر خیابانی پیشین و نوع ارتباط آنها با چهرهمیزان تطبیق آن

. در اندشدهاینچنینی هایی است که دستخوش تغییراتنیکی از خیابا مشهد مام خمینیا شود. خیابانخیابان در آنجا تعریف می

ی شهروندان نقش بسته است و جزو فضاهای حائز اهمیت یادمانی در خاطرهمشهد به عنوان خیابانی مام خمینیخیابان اواقع 

هایی است که عدم توجه، آسیب نتیجهشده است. ی اخیر دچار تنزل در کیفیات فضاییباشد اما به دلیل تحوالت چند دههمی

محدوده را به سمت فرسودگی کالبدی و اجتماعی سوق داده است. در صورت ادامه روند حاضر شاهد فرسودگی بیشتر کالبدی 

که این خیابان های هویتی و عملکردی در بافت و در نتیجه کاهش کیفیات زندگی خواهیم بود. بنابراین بازنگری در ویژگی

هویت کالبدی  تعیین مولفه های سازنده هدف از پژوهش حاضر  دارای میراث تاریخی به جا مانده از گذشته است ضرورت دارد.

های هویت ژگیها و  صفات و ویخت مشخصهشنااین کار ابتدا به و ارایه اصول اولیه ی طراحی بر مبنای این مولفه هاست . برای

الگوهای غالب تاثیر گذار بر هویت فعلی اعم  وط به هویت کالبدی پرداخته شد، سپسضوع مربادبیات مو بخش از طریق مطالعه

 . ه شدطراحی را ارای اصول اولیهو  در نهایت  بان تا مرزهای شهر را تعیین گردیدهای کالبدی موجود در بستر خیااز مشخصه

 روش تحقیق-2

در رابطه با موضوع هویت  تجارب موجودنظریه ها و  با مرور از نظر ماهیت کاربردی است که در نظر دارداین تحقیق 

تحلیلی است _وصیفیتحقیق ت ،وشاز نظر رمشهد ( بکار بندد.  مام خمینیکالبدی آن ها را در مسائل اجرایی و عملی )خیابان ا

پس از تحلیل تاثیر  و از روش توصیفی در بیان مبانی نظری تحقیق و چگونگی وضعیت فعلی محدوده ی تحقیق استفاده شده و

های جمع آوری روش. ه شدصول و روشهایی در راستای ایجاد خیابانی متمایز پرداختموثر بر هویت کالبدی به ارایه ا متغیرهای

 به دو صورت مطالعات میدانی و کتابخانه ای بوده است.این تحقیق داده ها در

 مفهوم هویت -1

هویت موجود است مثال از نظر دهخدا هویت به معنی تشخص است .در واقع به  تعاریف زیادی از :تعریف دانشنامه ای هویت

از لفظ هو گرفته شده که اشاره به غایت ،به خصوص هویه  .شود که عبارت است از حقیقت جزئیهماهیت با تشخص اطالق می

وجود و آنچه موجب هستی و  ،یذات باری تعالاز نظر فرهنگ فارسی معین هویت . (143:1143غایت باری تعالی دارد )دهخدا ،

هویت اشاره به ذات منظور از کلمه  "اصطالحات فلسفیلغات و"در فرهنگ . (3223:1121شناسایی شخص باشد است )معین 

واژه ی عربی هویت دارای کاربرد فلسفی است که عبارت است از دو »و تشخص و این همانی موجودات است و نیز آمده است:

 American»همچنین فرهنگ  «و حقیقت یکی باشند هرچند که دارای بعضی وجوه افتراق باشندچیز که باهم در وجود 

heritage »بل آن یک چیز به صراحت قا مشخصه هایی که به واسطه-1میکند:هویت به این موارد اشاره  در مورد واژه

-1روه خاصی تشخیص داده میشودآن عضو گ ا ویژگی های شخصیتی که به واسطهای از رفتارها یمجموعه-2شناسایی است

 (1123:2های فردی  )قطبی،ویژگی-4وی چیزی قرار داده میشود آن چیزی مسا یفیت یا شرایط خاصی که به واسطهک



رکان مختلفی به طورکلی هویت از ا :توان گفتر هستند و میعوامل متعددی در شکل گیری هویت شهری موث:ارکان هویت

 . مذهب -خاطره -تداوم -تمایز -تمرکزطور خالصه عبارتند از: پیوستگی و  این ارکان به .تشکیل شده است

،هویت هویت مکانی  میتوان برای بررسی هویت آن را به دسته های گوناگونی مانند هویت فردی ،هویت جمعی ، :انواع هویت

 هویت کالبدی و..تقسیم کرد .  شهری و 

 هویت کالبدی -2

از نظر میر مقتدایی هویت کالبدی به معنای صفات و  .هر متمایز و منحصر به فرد استر شتمایز ناشی از شکل شهر در ه

کند. این صفات باید به گونه ای باشند خصوصیاتی است که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می

اً به پیدایش یک کل منجر شود. در تعریف فوق که جسم شهر، در عین تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایت

( حفظ 2( تمایز کالبد شهر از غیر و تشابه آن با خودی، 1بنابراین سه شرط :   .دمعیارهای ارزیابی هویت کالبدی نیز مستترن

فوق، تمایز کنند. از میان سه معیار ( حفظ وحدت در عین کثرت، کالبد شهر را دارای هویت مطلوب می1تداوم در عین تحول، 

موعه آن شود. دو معیار بعدی اجزاء و زیر مجاز غیر و تشابه با خودی از همه مهم تر بوده و اصل زیر بنایی محسوب می

 .(2:  1131)میر مقتدایی، محسوب شده و تابع هستند

یتمندی فضا تأکید که به نوعی بر هو "انطباق خوب فرم بر عملکرد"و  "قابلیت درک"در این راستا کوین لینچ دو معیار 

 دارد را برای رسیدن به یک محیط زیست مناسب ضروری می داند. 

 

 کالبدی هویت ارزیابی معیار :1شماره جدول

 خودی با تشابه و غیر از تمایز تشابه/تمایز

 تحوّل/تداوم

 ه بهتوجّ با خالقیّت و نوآوری عین در )خودی های و ارزش معنی تداوم( انقطاع عدم و گذشته با پیوند

 )نماندن همان ولی ماندن خود( زمانه شرایط

 

 کثرت/وحدت

وجود  به را کل یک هم کنار در که ای گونه متضاد،به حتی و ناهمگون متفاوت، اجزای میان پیوند

 .بیاورند

 

 131: 1132گودرزی سروش، منبع : 

 

 مفهوم خیابان-3 

 رستهگلزار. )ناظم االطباء(. به این ترتیب آمده است : خیاباندا معنی خیابان در لغت نامه ی دهخ:ای خیابانتعریف دانشنامه

 چمنها صحن میان در که راهی(. االطباء ناظم از. )کنند می کاری گل آنرا کنارهای و مرور و عبور برای سازند می باغ در که ای

اه عریض و هموار در شهر که مردم از آن جاده ، ر خیابان : در فرهنگ فارسی معین به معنای زیر آمده است : (. آنندراج. )باشد

معبر عمومی در شهرها که  .1و در نهایت در فرهنگ عمید به معنای ذیل است :.عبور کنند و اطراف آن مغازه یا خانه باشد

 .قدیمی[ راه راست و هموار در باغ .2.کنندوآمد میمردم از طرفین آن و وسایل نقلیه در وسط آن رفت



حبیبی در کتاب از شار تا شهر اینگونه مینویسد که در ایران مفهوم خیابان در برابر بیابان احتماال :ایران خیابان در تاریخچه

در زمان صفویه متولد شده است.خیابان هایی نظیر چهارباغ اصفهان در آن دوره مفاهیم جدیدی از عرصه های عمومی شهر را 

می برد  و یا به موازات آن کسیده می شود.خیابان در این دوره بیشتر به نمایش می گذارند که یا راه به میدان اصلی شهر 

 (13: 1131مفهوم تفرجگاهی دارد.)خجسته،

های در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی خیابانهایی به سبک نئوکالسیک و با تاثیرپذیری از اقدامات هوسمان در بافت 

گذارد. های دورن بافت را به معرض نمایش میهایی کامالً متفاوت از جدارههگیرد. خیابانهای ایجاد شده بدنشهری شکل می

دار که طبقه همسطح خیابان در آن به فضای تجاری اختصاص های شیبهایی با ساختانهای دو طبقه برونگرا و سقفبدنه

ها مفهوم معماری خیابانی را به هیابد و طبقه باال به فضای مسکونی و همانطور که قبالً بیان شد ، شکل گیری این بدنمی

، وحدت مرحله اول پیدایش خود دارای نظم، تقارن معماری خیابانی در (13: 1132. )یغمایی،فضاهای شهری ایران وارد میکند

ها در مدت زمان کوتاه گیری بسیاری از این خیابانو یکپارچگی است. اما عامل دیگری نیز در این زمینه حضور دارد و آن شکل

  (3: 1132)ذکاوت،استترین عوامل در وحدت بخشی بناهای مختلف آن خیابانها یکی از مهمت. به بیان دیگر ساخت یکباره اس

م بنا به تعدادی واحد مسکونی آپارتمانی تقسیم می حجارتفاع بناها به تدریج از دو به چهار طبقه افزایش یافته و ء دوم،در دوره

رگون شده و آشپزخانه،حمام و اتاق خواب جایگزین اتاقهای چند منظورة دوره قبل می گردد.از شود.روابط داخلی بناها نیز دگ

دیگر ویژگی های مهم معماری خیابانی ان دوره می توان به ایجاد تنوع حجمی،بهره گیری از سایه روشن در بدنه خیابان ها و 

 (2: 1132)همان،سادگی فرم ها اشاره کرد.

به دورانی که در آن توسعه شتابان بافتهای شهری ، سیمای شهر و خیابان ها را دگرگون و دچار متعلق است  دورهسومین  

پهلوی دوم آغاز می شود ، ورود تکنولوژی بتن و  و مرج کرده است . در این مرحله از معماری خیابانی که از اواخر دوره هرج

کردن ساختمان های بلند مرتبه را نیز فراهم می کند . روابط  آسانسور بر تنوع شیوه های طراحی و ساخت افزوده و امکان بنا

معماری داخلی بناهای مسکونی نیز در نظامی باز ساماندهی شده و از تفکیک بصری فضاهای مختلف کاسته می شود . اما 

کنار یکدیگر  همانطور که گفته شد بینش کافی و ضوابط الزم برای هماهنگی طرحهای متنوع و ساماندهی نماهای مختلف در

 (13: 1132.)ذکاوت به نقل ازیغمایی،وجود ندارد و بی نظمی بر معماری خیابانی حاکم می شود

ابعاد اجتماعی ، کالبدی و زیبایی شناختی که با توجه به رابطه ی مثل خیابان شهری ابعاد مختلفی دارد :ابعاد خیابان شهری

 .خیابان شهری میپردازیم کالبدی بعد به بررسی  در این مقاله در ادامه مد نظر بین موضوع و محمول

باید مولفه های سازنده برای دستیابی به هویت ابتدا  می در باز طراحی خیابان مورد مطالعه شهری : کالبدی خیابان بعد

ده شاهد مولفه های سازن 2ر شکل د شخصیت خیابان را به لحاظ عینی )کالبدی( و ذهنی )روحی( مورد توجه قرار دهیم.

 شخصیت خیابان شهری هستیم . 



 

 شخصیت خیابان شهری مولفه های سازنده:1شکل 

ارزش های سیمای شهریِ فضای خیابان متفاوت از ارزش های دیگر عناصر کالبدی شهر :معیارهای کالبدی موثر بر خیابان

به عبارت دیگر .یطی خاص دارداست. فضای خیابان با داشتن محتوای خطی، و عملکرد عبوری، برای معرفی سیمای خود شرا

بخش اصلی فضای خیابان تنها از زاویه، قابل رویت است و از آنجا که ناظر در شرایط تحرک )دینامیک( قرار دارد و عناصر 

کالبدی جداره مرتب با خط آسمان تلفیق می شوند، متوالیاً ارزش های متنوعی در معرض دید قرار می گیرد. اما در تقاطع ها، 

با توجه به مراتب فوق .ظر و شرایط فضایی متفاوت سبب می شود محتوای ارزش های سیمای شهری دگرگون شودمکث نا

 .عناصر اصلی کالبد خیابان را خط آسمان و جداره تشکیل می دهد که در این میان خط آسمان دارای اهمیت بیشتری است

 (2: 1121)ذکاوت،

عنصر سیمای خیابان به شمار می رود، حد فوقانی تاج ابنیه و فصل مشترک مقصود از خط آسمان که مهم ترین  :خط آسمان 

 .کالبد خیابان با آسمان است

خط پایه و خط ترکیب، اجزای خط آسمان هستند. خط پایه حد فوقانی جداره ی قائم بنا است و خط ترکیب خط نهایی 

 .جداره ی عقب نشسته یا مرز بام قابل رویت و زمینه ی اسمان است

ن عنصر کالبدی شامل مجموعه ی احجامی است که در ترکیب بام بناها با ابنیه ی بلندتر مستقر در پشت جداره دیده می ای

شود. عنصر کالبدی خط آسمان، تجلی گاه ترکیب فرم در کالبد خیابان به شمار می رود و مظهر نظم یا تنوع در سیمای 

 (2: 1121)ذکاوت، .خیابان است

بان بخش اصلی کالبد خیابان را تشکیل می دهد. در حقیقت این عنصر، فضای خیابان را مشخص می کند و بدنه ی خیا :جداره

خیابانی، تناسبات، پیچ،  معماری عناصر طراحی در جداره، شامل زمینه، ریتم، همردیفی، تداوم،.به آن مفهوم محیطی می بخشد

 .نبش و نشانه است

مندی تدر طراحی خیابان ها، ارزش های اجتماعی بایستی در کالبد و کارکرد خیابان ها تجلی یابند تا بستر هوی ،بنابراین

و عقاید مذهبی به وجود آمده باشد که یک خیابان را محیا سازند. این ارزش ها میتواند از تاریخ و رخداد های گذشته، باور ها 

نمود یافتن آنها در کالبد خیابان بستر ایجاد حس این همانی را برای شهروندان فراهم می کند که فرد با حضور در فضا احساس 

هویتمندی متمایز و مشخص را دارد. خیابان ها هر کدام با کالبدی مشخص و متمایز این ارزش ها را نمود می بخشند که 

این معیارهای گفت  به طور کلی در جمع بندی تعاریف ارائه شده می توانمین امر هر یک از آنها را از دیگری تمیز میدهد. ه

 تصویرپذیری جای داد که هر یک به شرح زیر است: -حس این همانی -هویت کالبدی را میتوان در سه دسته تشخص و تمایز

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-.html


 البدیمعیارهای  سازنده ی هویت ک:2جدول شماره ی 

ی
ت کالبد

هوی
 

 نحوه اثرگذاری موارد مورد بررسی معیارها

 نمادگرایی تشخص و تمایز

مسائل بومی از قبیل معماری، جنس 

 مصالح، اقلیم، گیاهان و...

 میزان نمود فرهنگ و ارزش ها در فضا

 استفاده از بستر های طبیعی 

 توجه به ارزش ها

حفظ  حفظ فعالیت های سنتی و تقویت آنان از طریق

 هاکاربری

 تعریف ساختار فضا و ورودی های آن

 تصویر ذهنی افراد  حس این همانی

 میزان نگهداشت عناصر واجد در فضا

 تدوام تاریخ در فضا 

 حفظ بناهای با ارزش 

 ایجاد تداوم گذشته در حال حاضر 

 استفاده از فرم ها و تناسبات ابنیه واجد ارزش و تاریخی

د میان اجزای فضا با یکدیگر در همپیون تصویر پذیری

 کل

 انسجام کالبدی در نما ها و فرم ها

 خوانایی 

 تناسبات فضایی

 نفوذپذیری و ادراک بصری

 تقویت رنگ و بوی حسی در فضا )رنگ، بو و...(

 استفاده از نشانه ها

 ایجاد سکانس ها و بهره گیری از تباین های فضایی

 اارتقاء نفوذپذیری بصری و فیزیکی در فض

 استفاده از فرم های هم پیوند و ایجاد تناسب در جداره ها

 استفاده از مقیاس های انسانی

 افزایش سرزندگی فضا

 

 مورد مطالعه  محدودهمعرفی -3

 )شهید طالیی محور دروازه این .رددا قرار مطهر حرم غربی جنوب سمت در و مشهد شهر مرکز در مام خمینیا خیابان

 موقعیت لحاظ از پیش دهه سه تا خیابان شده است .این محدود سابق( اسفند )سوم دی ده میدان توسط جنوب از و مدرس(

 .است شهرکشیده شده  شرقی به مرور به قسمت های ولی داشته قرار شهر مرکز در جغرافیایی

  

 حوزه بندی خیابان امام خمینی:2شکل 



 بررسی معیارهای هویت کالبدی خیابان امام خمینی -6

تواند بدون کمک اطالعاتی دیگران خود را بیابد و به هویت خود انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نمی :ن همانیای 1-6

علق الزم است که فرد عالوه بر ایجاد خاطرات جدید  خاطرات قبل خود را حفظ دست یابد.از طرفی دیگر برای ایجاد حس ت

کند . این همانی به معنای تغییر و تحول در گذر زمان و در عین حال حفظ ماهیت اصلی خود است که با نگهداری خاطرات ، 

فضا و مخاطب هر لحظه در یشود . نشانه ها و و عوامل هویت بخش قدیمی ولو با تغییر در زمینه های گوناگون آن حاصل م

همانی عملی پایدار شود. در غیر گردد که فعل اینشونده موجب میاند. همین زندگی متغیر و دگرگونحال تغییر و دگرگونی

بار ها فقط یک همانی به علت ثابت ماندن ارزشاین صورت، ثابت و پایدار بودن فضاها، رفتار، افراد و زندگی روند انطباق یا این

ساخت و سازهای جدید میتوان گفت:  امام خمینیکالبدی خیابان  در این راستا ، با بررسی(.133: 1123افتاد )پاکزاداتفاق می

در سابق خیابانی دو تا چهار طبقه  مام خمینیبدون قاعده و بدون توجه به ساختار پیشین خیابان انجام گرفته است .خیابان ا

طبقه در آن انجام میشود عالوه بر این مصالح استفاده شده در  3اخت و سازهای بیشتر از بوده است اما در حال حاضر س

بوده هم اکنون دچار ناهمگونی شده به این ترتیب که عالوه بر مصالح سنتی و هماهنگ یکسان گذشته خیابان که در سرتاسر

  مانند آجر از مصالح نامتناسبی مانند کامپوزیت استفاده میشود . 

 

 امام خمینی در کنار تصاویری از شرایط  فعلی خیابان 1113ساختمان چهار طبقه در سال :1کل ش

 

توان نتیجه میبا شرایط فعلی  هاآن در زمان رونق آن و مقایسه امام خمینیخیابان  یهاکاربری از بررسی ،از طرف دیگر

ی پایدار و ماندگار هاکاربریبری فضای سبز باغ ملی از ، هالل احمر و کارهای اداری مانند بانک ملی، داراییکاربریگرفت: 

مرور از رونق  ها بهمانند سینماها و هتل  ،اندشدهیی که باعث رونق و سرزندگی خیابان میهاکاربریاما سایر خیابان هستند 

ی سابق شده و هویتی جدید هاکاربریی تجاری و اداری در خیابان جایگزین هاکاربریدر سالهای اخیر  .اندافتاده یا حذف شده



کرده اند  در حال حاضر ی تفریحی در قسمتهایی از خیابان ایجاد میهاکاربریاند اما رونق و حضور پذیری که به آن بخشیده

 .  اندشدهمشخص  مام خمینیعوامل موثر بر تداوم تاریخی در خیابان ا 3در شکل  .ط کاربر های اداری تقویت نمیشودتوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عوامل ایجاد کننده ی این همانی در خیابان امام خمینی 4شکل

ای کمک مندی قابل تشخیص بودن است. ذهن معموالً برای تشخیص از نظام الیهترین شرط هویتمهم :تشخص 2-6

پدیده کاهش دهد ی خود را با ها، فاصلهتطبیقی و یافتن شباهت کند از طریق مقایسهبتدا سعی میگیرد؛ به این ترتیب که امی

های مشابهش ها، پدیده را از پدیدهکوشد که از طریق پیدا کردن تفاوتی بعدی میو آن را برای خویش ملموس سازد. در الیه

گردد، بلکه باید از های متفاوت با خود تفکیک شد قابل تشخیص نمیای از پدیدهکه پدیدههمین.(72: 1133تمیز دهد )قاسمی،

خ خود نیز متمایز شود تا فرایند تشخیص هویت به صورت کامل انجام پذیرفته باشد. از اینجاست که لزوم دارا سنهای همپدیده

ی یابد. در مرحلهفرد بودن به هویت راه میشود و مفهوم منحصر بهبودن تشخص دوشادوش قابلیت بازشناسی مطرح می

رود که صرفاً خود آن ها از پدیده توقعاتی میر مبنای این تفاوتیابد. بها اهمیت میتشخص، استقالل پدیده بر اساس تفاوت

(.عوامل مؤثر بر بازشناسی در واقع همان توقعات موضوعی از 72: 1133ها برآید )قاسمی،ی پاسخگویی به آنپدیده باید از عهده

شوند و این دو را از هم تمیز پدیده هستند که سبب تشخیص یک خیابان به عنوان خیابان و یا یک محله به عنوان محله می

  (.72: 1133مندی است اما شرط کافی نیست )قاسمی،دهند. بازشناسی شرط الزم برای هویتمی

یابان خ پرداخته شد.ها یا نشانه های موجود در خیابان مام خمینی ابتدا به شناخت نمادبرای بررسی تشخص در خیابان ا

های خاص این ناصر کالبدی متعددی را در خود جای داده است. یکی از ویژگیدر طی تاریخ شکل گیری خود عمام خمینی ا

 مام خمینیبدنه خیابان ا.که جاذبه بصری ویژه ای به این محور بخشیده استاست  محور تنوع در سبکهای  شاخص معماری

. اما در کنار این ام گرفتنها الهخیابان از آ در طراحی و باز طراحی جداره بایدشامل عناصر شاخص بسیاری است که می

 ساختمانهای نشانه ای از این بخشی . جسمه در سطح خیابان احساس نمیشودساختمانهای ارزشمند حضور المان هایی مانند م

 (.7و  3ساختمان هتل پارس، بانک ملی، دارایی و خانه  ملک است)شکل  شامل



 

 ر سمت راستساختمان هتل پارس در سمت چپ  و بانک ملی ایران د:3شکل 

 

 

 و ساختمان خانه ی ملک در سمت چپساختمان دارایی در سمت راست  :7شکل 

نحوه نورپردازی بناهای شاخص و یا  مام خمینیبر مبنای مشاهدات انجام شده، در منظر شبانه خیابان ا:در شب نورپردازی 

نظیر خانه ملک، ست. در این راستا بناهای مهمیهای ویژه تأثیر بسیاری بر ادراک بصری شهروندان از خیابان داشته امکان

ساختمان دارایی، اتاق بازرگانی، هتل پارس، بانک ملی و بانک ملت و ساختمان پست با بهره گیری از نورپردازی نقطه ای در 

نین در هایی از خیابان نظیر حاشیه پیاده رو در محل ساختمان اتاق بازرگانی و همچهمچنین در بخش. اندشدهشب شاخص 

حاشیه پیاده رو در محل باغ ملی از نورپردازی خطی استفاده شده که عالوه بر کارکرد زیبایی شناسانه، دارای ویژگی عملکردی 

اما در بسیاری از قسمتهای خیابان به دلیل عدم وجود  .باشددر خیابان نیز میور آسایش محیطی و برقراری امنیت به منظ

 (2)شکل شماره اری یا تجاری غیر فعال جداره های خاموش به وجود آمده اند . نورپردازی در ساختمانهای اد

 

  نورپردازی ساختمانها و فضاهای پر اهمیت در شبو سمت چپ  تصویر سمت راست جداره های خاموش در خیابان امام خمینی :2شکل 

پوشش گیاهی و ارزش های پنهان در  به مولفه هایی چون نوع مصالح استفاده شده در نما ، ،در بررسی مسایل بومی

 کالبد خیابان آجر و سیمان  ب در جدارهدر بررسی های به عمل آمده مشخص شد که مصالح نمای غال. میشودمحیط توجه 

وزیت است . اولین مصالح استفاده شده در بافت جداره ی کالبد آجر بوده که در ساخت و سازهای بعدی سیمان ،سنگ و کامپ

 . برای حفظ یکپارچگی نما بهتر است که از مصالح بومی خیابان  استفاده شود . (3اضافه شده است)شکل شماره به این مصالح



 

 مصالح بومی در خیابان امام خمینی:3شکل 

و از محل میدان ده دی به سمت  مام خمینیهای ابتدایی خیابان ار مبنای مشاهدات انجام شده، در بخشبعالوه بر این ، 

االی خیابان پوشش گیاهی به صورت خطی وجود داشته که به دلیل پیوسته بودن آنها در طول مسیر به عنوان جداره شمال و ب

کند. همچنین در محل باغ ملی وجود درختان متراکم با ارتفاع زیاد به صورت جداره ای برای خیابان ای برای خیابان عمل می

  .های بصری خیابان نیز افزوده استبر زیبایی مام خمینیخیابان اعمل کرده عالوه بر ایجاد دیواره ای نرم برای 

 

 تشخص در خیابان امام خمینی :عناصر ایجاد کننده3شکل  

 

تصاویری که از محیط در ذهن به وجود می آید به راستی حامل جریانی دو جانبه بین ناظر و محیط  :تصویر پذیری 3-7

. به هم پیوستگی در ذهن ناظر بین او و تجاربش بوجود می آورد یشود و رابطه ایاوست .محیط با مظاهر خاص خود جلوه گر م

اجزای تصویر ممکن است به طرق مختلف حاصل آِید . ممکن است در جسم مورد مشاهده عوامل سامان یافته قابل توجه اندک 

برخالف آن شی ممکن است برای نخستین  .دارد در ذهن وی نظام یافته باشد باشد .با این همه چون ناظر با آن اشنایی دیرین

آسانی تصویری روشن  صور وی در ذهن ناظر موجود است بهبار مورد مشاهد قرارگیرد و به دلیل شباهت آن با شی دیگری که ت

،  : راه ،لبه در ذهن  او ایجاد کند.عواملی از سیما و شکل شهر باعث بوجود آمدن تصویر واضح در ذهن بیننده میشوند که شامل

نمایانی، سکانسهای دید، پیوستگی بین تصاویر جزیی،  ،یابیخوانایی، سهولت در جهت . در میان کیفیتها نیزگره و نشانه هستند

هایی که باعث بوجود آمدن تصویر ذهنی شفاف از فضایی میشوند در این مولفه تاثیر گذارند . نفوذپذیری بصری و سایر کیفیت

 (1133:13)لینچ،

 



، سرتاسر خیابان از نظر جنس مصالح مام خمینی ساختمانهای دارای قدمت به دلیل داشتن طراحی یکپارچه دردر خیابان ا

، رفته رفته این وحدت به دلیل استفاده از د اما با احداث ساختمان های جدیدتناسبات کل جداره و اجزا دارای وحدت بوده ان

 (.13)شکل شمارهها و تناسبات متفاوت اجزا دچار اغتشاش شده استمات نامتجانس کل ساختمانها و ریتمصالح جدید ، تناسب

 . 

 

 خیابان امام خمینی وحدت  در جداره:13شکل 

چند ساختمان جدید االحداث  اما ،با یکدیگر هماهنگ هستند یاتدر جزئخیابان امام خمینی به طور کل و اجزای آن  جداره

ترکیب بندی اجزا و لح، رنگ آن، تناسبات، نحوه این ساختمانها از نظر نوع مصا.  اندشدهموجب ناهنماهنگی در طول خیابان 

 .  (11)شکل شمارهریتم خطوط و بازشوها با سایر ساختمانها متفاوتند

 

 هماهنگی در بازشوهای خیابان :11شکل 

اشد.در طول خیابان امام خمینی داره بجاد شدن ریتم در جواند باعث اییتو مشابه و غالب بودن یک الگو موجود الگوی یکسان 

الگوی یکسانی برای کل خیابان وجود ندارد .ولی تعداد محدودی از ساختمان های قدیمی دارای الگویی خاص در تناسبات 

بازشوها ، ابعاد و اندازه و ریتم تکرار هستند اما ساختمان های جدید االحداث با الگوی متفاوتی در جداره در کنار آنها قرار 

 .  (12)شکل شمارهالگوی پیشین غالب نباشد اندشدهه که باعث گرفت

 

 بررسی الگوهای کالبدی موجود در ساختمان های قدیمی  خیابان  امام خمینی-12شکل



اکثر  آید. هر چند که ارتفاعتوان مشاهده نمود که تنوع و تخلخل زیادی به چشم میمی امام خمینیدر خط آسمان خیابان 

 .(11)شکل شماره زندهای بلندمرتبه جدید این نظم را برهم میاما وجود فضاهای خالی و ساختمان اند،طبقه ها دوساختمان

 

 

 

 بررسی خط آسمان خیابان امام خمینی شکل باال نمای غربی ، شکل وسط نمای شرقی :11شکل

 : بندیجمع2

. است، این همانی و تصویر پذیری شد که شامل تشخصن ا بررسی مبانی نظری هویت کالبدی سه مولفه برای ارزیابی آن تعییب

رت پیشنهادات پس از تحلیل به صونتایج بررسی ها  و اگانه در خیابان امام بررسی گردیدبه طور جدهر کدام از این مولفه ها 

 زیر ارایه شده است:

 اهداف کالن و خرد در ارتقای هویت کالبدی خیابان امام خمینی مشهد: 1جدول شماره 

ارتقای تصویر پذیری خیابان  اهداف کالن

 امام خمینی مشهد

کل یکپارچه از دستیابی به

طریق ارتباط معنادار میان 

اجزای کالبدی خیابان امام 

 خمینی

دستیابی به نقش فرهنگی 

گردشگری خیابان امام خمینی  

 با توجه  به قابلیتهای تاریخی

تقویت  خوانایی خیابان امام  اهداف خرد

 خمینی

احیای عناصر کالبدی هویت 

 بخش

ساماندهی فضاهای شهری و 

عناصر کالبدی شاخص در 

 خیابان امام خمینی

خیابان امام  نفوذ پذیریتقویت 

 خمینی

 

 

 تقویت یا ایجاد  رابطه ی سالم 

و مفاصل بین اجزای خیابان 

 آنها

 

تاکید بر الگوی بافت قدیم  و 

عناصر شاخص و هویت بخشی 

ت آن یک که به بافت و محال

تصویر ذهنی و حس هدف و 

 جهت یابی می دهد

 

ساماندهی دانه های ارزشمند 

 تاریخی
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 134-132شماره  ،ماهنامه دانش نما ،معماری خیابانی،1132ذکاوت،کامران، -
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 (، تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سید حسین بحرینی، تهران، دانشگاه تهران.1127لینچ، کوین) -
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