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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 زمينه اين در . است شهر نموده در آنها اجراي و ،تدوين خود اصول به دوباره نگاهي در سعي اخير هاي سال در شهري طراحي

 هاي طراحي با جديد شهرهاي ساخت گذشته آنكه در حال باشد مي شهري مرمت و بهسازي ،گرفته قرار اهميت مورد در كه آنچه

 وجود با  تاريخي) شهرهاي ايران(خصوصاً شهرهاي از بسياري بمانند قزوين شهر . گرفت مي قرار توجه مورد انبوه مقياس در

 شايد كه هايي كاستي از . است دارا را خود مشكالت و مسائل اي پاره همچنان آن به مربوطه ضوابط ،شهرسازي و معماري قوانين

 هويت . است خود ها و هويت تاريخي زيبايي گذاشتن نمايش به در شهر ناتواني شود ديده شهرها ساير از تر پررنگ در شهرقزوين

 به فضا شناسايي در كه چرا است مزيت آن معماري بودن خوانا ها فرهنگ تمامي در است، بودن خوانا و شناسايي قابل همان كه

 خوانا كه چرا شود مي مردم درگمي سر كه باعث آورد مي پايين را شهرسازي و معماري سطح هويتي، بي .مي كند كمك انسان

 شهرها گذشتة هويت تشخيص و شناسايي درصددو  شود بررسي ُخردتر مقياسي با مسائل شده سعي نوشتاري قالب اين در .نيست

  .يافت دست آنها پيشين هويت احياي به بتوان تا است هويتي هاي مؤلفه بررسي و
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ناهماهنگي  و شكلي بي نوعي كه است شده شهري منظر و در بافت گسيختگي هم از نوعي باعث اخير هاي دهه در شهري توسعة

 مخدوش زندگي كيفي هاي جنبه از بسياري نوسازي در روند كه چرا دهد؛ مي نشان شهرها جديد و قديمي هاي بافت در را

 كند، مي پيدا معني خود، بستر عنوان به زمانه با فرهنگ پيوند در لزوماً پيچيده، كليتي چون شهر كه اين به توجه با .گرديده است

 .است اغتشاش شده دچار شهر از نيز مردم ذهني تصور و داده دست از خود را هويت

 انسان گفت توان مي .است بوده انساني هاي فرهنگ و تاريخ هاي از دغدغه هويت بحران از رهايي و اصيل و مطلوب هويت كسب

 بحران در ما كشور شهرسازى عرصة امروزه .است آرماني خواستار هويتي و ساز هويت موجودي كه است انسان دليل آن به

  ).1381،برد (نقره كار مي سر به هويتى

 نــاي در .است كيفي باالخره و ذهني و كلي اي مقوله شود، گرفته مي نظر در ماهيت و جوهر بيشتر فلسفه، حوزة در كه هويت

 خيابان در هويت عامل پيماشي، و ميداني هاي بررسي مبناي بر و تحليلي - توصيفي روش به استناد با است آن بر سعي تحقيق
  .شود قزوين بررسي شهر امام خميني

  

        هويت وچيستي آنهويت وچيستي آنهويت وچيستي آنهويت وچيستي آن

        واژه شناسي هويتواژه شناسي هويتواژه شناسي هويتواژه شناسي هويت

 به هويت گويند؛ هويت شود، معتبر و لحاظ تشخيص با ماهيت هرگاه يعني .است شده تعريف جزئيه حقيقت به هويت فلسفه، در

كتاب  در بهزادفر). 5288:  1381،(معين است بالعرض گاه و بالذات گاه هويت .است تشخيص مراد و است خارجي وجود معني

وجود  بر گاه هويت .است شده آورده "هو" لفظ هويت، كلمه اصل و ريشه بيان در نيز دهخدا لغتنامه در" : مينويسد شهر، هويت

 ترجمه در. )19:  1387(بهزادفر به نقل از دهخدا،  "جزئيه حقيقت از عبارتست كه ميشود اطالق تشخص با ماهيت بر گاه و خارجي

 واژة .اند گزيده بر انگليسي زبان در «Identity» واژة برابر در را هويت اغلب واژه است، شده انجام اروپايي هاي زبان از كه هايي

«Identity» است كردهداللت  معنا پنج بر كنون تا پيدايش زمان از انگليسي:  

  .وجودي؛ يكتايي يا مطلق هماني بودن؛» همان« وضعيت يا كيفيت .1

  .)م 1682 سال از( فردي وجود ؛)م 1638 سال از(شخصيت فرديت، .2

  .باشد ثابت متغيرهاي خود مقادير همه ازاي به كه عبارتي يا معادله جبر، در .3

  .)است محدود معنا اين ، كاربرد1868 سال از( عاليق، احساس، نظر از شدن شناخته باز .4

  .)1377(رحيم زاده،  م) 1900شناسايي،( از سال  كارت مانند بشناساند، را خود مالك آنچه .5

  : ميشود قائل آن براي را متفاوتي وجوه و ميپردازد هويت معناي ريشه يابي به "اربعه اسفار" كتاب در مالصدراهمچنين، 

  شيء واقعي وجود معناي به هويت •

 ماهيت معناي به هويت •

 وجود معناي به هويت •

  .)15- 13: 1387(صالحي، مصداق معناي به هويت •

  

        تعريف هويتتعريف هويتتعريف هويتتعريف هويت



 

        

گروه،  از گروه فرد، از فرد شناسايي موجب كه است رواني و فرهنگي زيستي، مادي، آثار عاليم، از مجموعه اي اصطالحاً هويت

 متفاوت ملت و جامعه هر مقتضاي به ظرف اين مظروف و محتوا كه ميشود ديگر فرهنگ از فرهنگي يا و ديگر اهليت از اهليتي

جامعه  كتاب در . گيدنز)67: 1383(محرمي، است تفرقه عدم و يكپارچگي استمرار، تداوم، همشكلي، اتحاد، وحدت، نوعي وبيانگر

 ادامه در كه نيست چيزي شخص ديگر هويت عبارت به .دارد آگاهي آن به فرد، كه است چيزي همان هويت" : مينويسد شناسي

 فعاليتهاي در و كند ايجاد روزمره و طور مداوم به را آن بايد فرد كه است چيزي بلكه باشد، شده تفويض او به اجتماعي كنشهاي

  .)83-82: 1387(گيدنز،  "دهد قرار پشتيباني و حفاظت مورد خويش بازتابي

 مي چنين بيان كتاب اين در او . ميكند معرفي ، معني عناصر از يكي را هويت ، شهر خوب شكل تئوري دركتاب  1981 در لينچ

  : كه دارد

 شخص كه حدي يعني هويت . " محل يك معني " يعني ؛ است هويت ، كلي واژه اين محدود مفهوم به معني شكل ترين ساده

 ، نظير بي شخصيتي كه طوري به . نمايد بازشناسي يا و شناخته مكانها ساير از متمايزي مكان عنوان به را مكان يك تواند مي

 آن مورد در گرمي به و بوده آن جستجوي در غالبأ طراحان كه است كيفيتي اين . شود دارا را خود به مخصوص حداقل يا مشخص

 نور عمل اساس ، عناصر شناخت توانايي زيرا . دارد بيني پيش قابل و عملي تقريبأ ، واضح عملكردي ، هويت . كنند مي بحث

  ).168:  1384(لينچ،   ددار آن جالبتراز و تر غني بسيار معاني ولي است

  

 اين است و هويتي واجد شيء هر اينكه است مسلم آنچه .است گرفته انجام هويت واژه معني در تطبيقي اي مقايسه زير جدول در

 تجلي كالبد ظاهر و در كه هستند هويت آن معنوي هاي ويژگي معرف و شيء آن عمل حاصل كه است مترتب صفاتي به هويت

  )1392(نصر، : است يافته

  

        ))))1392139213921392(نصر، (نصر، (نصر، (نصر،     ) مقايسه تطبيقي معناي واژه هويت) مقايسه تطبيقي معناي واژه هويت) مقايسه تطبيقي معناي واژه هويت) مقايسه تطبيقي معناي واژه هويت1111جدول (جدول (جدول (جدول (

 مفهوم هويت نام فرهنگ

 كيستي و چيستي انساني علوم فرهنگ

 مطلق ذات تعبيرات عرفاني و اصطالحات فرهنگ

 از هو، حقيقت جزئيه مشتق كالمي و فلسفي علوم فرهنگ

 حقايق بر مشتمل مطلقه حقيقت اسالمي معارف فرهنگ

  در كه جزئي متعين متشخص ماهيت منطقي اصطالحات فرهنگ

 است موجود خارج

 بودن» او « عربي المنجد فرهنگ

 تشخيص دهخدا لغتنامه

  

        هويت فضاي شهريهويت فضاي شهريهويت فضاي شهريهويت فضاي شهري

        
 -شهري فضاهاي انواع مهمترين از و شهر يك از شهروندان تصويرذهني عنصردر زيربنايي ترين به عنوان -خيابان ها انواع دربين

 تبلور و بيشتري بهره مندند خاطره و رويداد تنوع و تعدد از چراكه برخوردارند، بيشتري ظرافت و حساسيت از شهري خيابان هاي



 

 اتفاقي مثابه : به اين خيابان از ديگر عبارتي به ).121:  1385 ،(پاكزادهستند  نيز زمان طول در شهر يك شهروندان زندگي
  ).47:  1389 ،(عسكرزاده،حسيني  ميشود ياد است، شهري رويدادهاي و تاريخ زاده كه شهر در فرهنگي

 شهرها، ساختار بر آن غلبه و اتومبيل ورود صنعتي، انقالب وقوع با بوده، ملت يك فرهنگ و ارزشها نماد درگذشته كه خيابانها
 خيابان كشيهاي سياست درپي موتوري نقليه وسايل از استفاده افزايش با همچنين و سپرده فراموشي به را خود اجتماعي عملكرد
 و سواره روها چون؛ عواملي پي در كه شدند تبديل فضايي به و دادند دست از را خود گذشته نقش و معنا حتي پهلوي، دوران

 شهري خيابان يك درك شايسته امكان آن، در ... و بينظمي آلودگي، ترافيك، سواره، و پياده اختالط و ازدحام مجزا، پياده روهاي

 تعامالت بيشترين براي كه بستري مكاني هم، كنار در نه و بركيفيت كميت اولويت واسطه به ترتيب بدين .است رفته ميان از

بي  مترادف شهروندان ذهن كه در شده تبديل فضايي به بوده، شهر يك ارزشهاي و خاطرات زنده كردن شهروندان، اجتماعي

 خيابان اين از شهروندان نارضايتي ناخوشايندي و احساس به منجر و ميباشد كالفگي و سردرگمي مهمتر همه از و اغتشاش نظمي،

 ايجاد در آن از روشن تصويري داشتن شهر و در شهري خيابان يك درك سهولت كه است واضح رويكرد اين با .ميشود شهر آن و

 ايجاد و شناخت درك، جهت شهري خيابان هويت در ارتقاء يا ايجاد لذا دارد؛ اساسي نقش شهر آن از مطلوب و نيكو تصويري

  . دارد بسيار تاثيري ازشهر، مطلوب احساسي و شايسته دركي همچنين و آن با مطلوب ارتباطي

  

        ) اركان هويت) اركان هويت) اركان هويت) اركان هويت2222جدول (جدول (جدول (جدول (

  مذهب  خاطره  تداوم  تمايز  پيوستگي و تمركز        ركنركنركنركن

 هويت ايجاد تمركز        مصداقمصداقمصداقمصداق

 از اين و ميكند

 كهن شهرهاي مضارب

:  1377مزيني:( است

70( .  

 به كالبدي هويت

 و صفات معناي

 كه است خصوصياتي

 غير از را شهر جسم

 را شباهتش و متمايز

 مي آشكار خودي با

(مير مقتدايي : كند

1383 :35.(  

 گذشته از انقطاع حس

 مدل از الگوبرداري و

 براي ديگران هاي

 هاي نشانه كه مسكن

 در را بودن امروزي

 همچون و داشت خود

 آسان و آماده حلي راه

 در بود، دسترس در

 گسستگي به مجموع

 هاي تجربه تداوم

 انجاميده معماران

:  1372است (اقبالي : 

37.(  

 و فردي چه حافظه،

 معني به جمعي، چه

 حال در گذشته حفظ

 در حال زمان حفظ يا

 (هالبواشاست گذشته

 :1983 :45 .(  

 هنرهاي از گيري بهره

 در مّلي و بومي

و  فضاها و معماري

 عامل شهري محيط

 دادن تجّلي در مهمي

 خاص فرهنگي هويت

 كه است شهر يك

 جامعه هويت نمايشگر

 نيز آن فرهنگ واجد

نقي زاده: (باشد مي

1378 :26.(  

  

        عوامل تشكيل دهنده هويت شهرعوامل تشكيل دهنده هويت شهرعوامل تشكيل دهنده هويت شهرعوامل تشكيل دهنده هويت شهر
 زماني كه بنابراين .ندارد مفهوم انساني عامل بدون شهر .باشد سويه دو ارتباطي تواند مي شهر دهنده هويت عوامل بين ارتباط

 دليل، به همين .شهر با انسان و محيط با انسان انسان، با انسان تعامالت .است انساني تعامالت از صحبت شود مي شهر از صحبت

 حافظه شود، تعريف مي آن با انسان كه عناصري از ييك و دهد مي شكل نيز را انسان هويت شهر، هويت دهندهل تشيك عوامل

  .نيست هويت داراي شهري تاريخي حافظه فاقد شهر .است حافظه داراي نيز شهر .است

  



 

  
        ))))1392139213921392(نصر،(نصر،(نصر،(نصر،) عوامل تشكيل دهنده هويت ) عوامل تشكيل دهنده هويت ) عوامل تشكيل دهنده هويت ) عوامل تشكيل دهنده هويت 1111((((    نمودارنمودارنمودارنمودار

  

 با نيزشهري  معماري .است شهر در شناسي زيبايي بحث هنر، .است هنر بخشد، هويت شهر به تواند مي كه توجهي قابل عناصر از 

 بسيار سيماي شهر در باشد داشته مطابقت ايراني فرهنگ با كه آثاري خلق .پذيرد مي شكل آيد مي وجود به آن در كه هنري آثار

 تغيير آن ترين مهم از ييك كه دارد را خود خاص و مختلف تبعات شهري سازهاي و ساخت توسعه و شهرنشيني رشد .است مهم

 .)1392(نصر،  هاست آن هويت شدن يرتغي دستخوش و ايام طول در شهرها چهره

        بيان مساله بيان مساله بيان مساله بيان مساله 

و  محيط انسان، مقوله سه به هويت بحث است تأثيرگذار ساختار شهر بر كه است كيفي مقوله يك هويت كه اين به توجه با

انسان  كامل شناخت با كه شناخت را انسان چيز هر از قبل است بايد بعدي چند موجودي انسان كه آنجا از .گردد برمي فرهنگ

 ارجح و مخلوقات اشرف عنوان به انسان :انسان بودن اشرف مخلوقات و انسان تكامل بعد .كرد گيري تصميم بهتر او براي بتوان

بايد  انسان عزت و شأن .است شده داده قرار مسخر او براي و عالم برسد تكامل به بايد مقام اين به رسيدن براي و است برجهان

  ).25:  1378 ،(نقي زاده شود القا معماري و شهري و مسائل مصنوع محيط در بايد منزلت و شأن اين كه شود داشته محفوظ

 در را رابطه اي و مي شود خود جلوه گر خاص مظاهر با محيط .است او محيط و انسان بين جانبه دو جرياني حاصل تصويرذهني

مي  نظام به خود ذهن در را آن و انتخاب را محيط بصري عوامل از پاره اي ناظر مي آورد، وجود به تجاربش و او بين ناظر، ذهن

 بدل آن از ذهني تصوير به را شهري منظر سپس و -ميدهد معني آن به و نموده تبديل منظرشهري به را شهري محيط -آورد

 خود لذا .مي نهد حدي آنها بر و ميكندتشديد  را مشاهده مورد عوامل مي آيد، وجود به ناظر ذهن در كه تصويري آنگاه .ميكند

). 19:  1381 ،(لينچميشود  آزمايش راه يافته، ذهن به كه مشاهده مورد منتخب عوامل معيار به متحرك و مدام جرياني با تصوير

 واقعي محيط تصويرذهني از به پردازش اين نتيجه در كه ميپردازد خود ذهن در شده ذخيره اطالعات پردازش به ادامه در انسان

 واجد را آن ديگر، با محيطي ارتباط در هرگاه پس زين لذا .كند قلمداد غيرمطلوب يا پاسخده و مطلوب را فضا ميتواند كه ميرسد

 منظر گفت، ميتوان .خواهد خواند پاسخده و مطلوب نيز را محيط اين يافت، بود، كرده مطلوب را پيشين فضاي كه كيفيت هايي

  بالعكس.  و است آن از مطلوب تصويرذهني بر مقدمهاي فضا، يك از مطلوب شهري

 زمينه در كه معروف نظريه پرداز لينچ براي آنكه بتوان محيط را خوب درك كرد و به حافظه سپرد، محيط بايد خوانا و آشنا باشد.

 اين خوانايي از ما غرض" :ميكند چنين تعريف را خوانايي داده، انجام امريكايي شهرهاي در را گسترده اي تحقيق شهر سيماي

 كه است واضح .داد ارتباط يكديگر به هم پيوسته به قالبي در ذهن در را آنها و شناخت را شهري اجزاء بتوان آساني به كه است

  ).12-18:  1381 ،(لينچ "ديگر برود جاي به جايي از تا ميسازد قادر را شخص محيط، از روشن تصويري داشتن

  



 

        مورديمورديمورديمورديبررسي نمونه بررسي نمونه بررسي نمونه بررسي نمونه 

متري از سطح دريا  1278قزوين يكي از شهرهاي بزرگ ايران در باختر و مركز استان و شهرستان قزوين است. اين شهر در بلنداي 

هاي تاريخي بسياري  واقع شده است. قزوين در زمان حكومت صفوي پايتخت ايران بوده است و به همين دليل داراي اماكن و موزه

عداد اثر تاريخي رتبه اول را در ايران و سوم را در جهان داردقزوين پايتخت خوشنويسي ايران است و از باشد. قزوين از نظر ت مي

در شهر قزوين آثار كهن و باستاني گوناگوني از جمله حمام قجر،  .توان به ميرعماد قزويني اشاره كرد جمله خوشنويسان معروف مي

 شاعران، هنرمندان، دانشمندان، وجود .ترين خيابان ايران) قرار دارد ميستون، امامزاده حسين، خيابان سپه (قدي كاخ چهل

 از تاريخي مختلف هاي دوره و ها سلسله از فاخر تاريخي و متنوع هاي يادمان و ابنيه زيبا، طبيعي مناظر چنين هم فيلسوفان و

 قديمي بافت در امام خميني خيابان .ديدتوان  مي شهري كمتر در را آن نظير كه رود مي شمار به قزوين مهم شهر هاي نشانه

 ترين خيابان هاي شلوغ و ترين مهم خيابان يكي از اين .است شده بهمن واقع 22ميدان  و سبزه ميدان فاصل بين حد در و شهر

  .كند مي ايفا شهر، دسترسي در و فعاليتي تنوع در خاصي، نقش كه است شهر

 عالوه به و است برخوردار اهميت ويژه اي از تاريخي عناصر با مجاورت و شهر تاريخيقسمت  در قرارگيري لحاظ به خيابان اين

 است؛ دارا را استفاده كنندگان از متنوعي طيف مسجدالنبي، چون فعاليتهايي خاص و كاربريها همچنين و شهر بازار قديمي استقرار

  ...و وجوان پير مرد، و زن گردشگر، و توريست قزويني، و شهروند كسبه از اعم

  

  
  

 google earthماخذ: ماخذ: ماخذ: ماخذ: موقعيت خيابان امام در قزوين و بناهاي مهم آن موقعيت خيابان امام در قزوين و بناهاي مهم آن موقعيت خيابان امام در قزوين و بناهاي مهم آن موقعيت خيابان امام در قزوين و بناهاي مهم آن     ))))1111((((شماره شماره شماره شماره     تصويرتصويرتصويرتصوير

 در .بناهاست اين به عملكرد اعطاي و طرّاحي براي تدوين ضوابطي نمايد مي مهم عناصر اصلي اين خيابان با برخورد در آنچه

 فرسوده و قديمي هاي بافت كالبد در فعالي و تازه بايد روح همجوار، تاريخي ميراث به نهادن ارج ضمن بناها، از دسته طرّاحي اين

 هايت باف تاريخي ارزش و هويت آنكه بي كرد، و فعال زنده نو از را شهر تاريخي مراكز جديد، هاي عملكرد اعطاي با شود و دميده

 حمايت، شامل درمان مختلف هاي روش با توان تاريخي مي هاي جداره در ارزش با عناصر با برخورد در .برد بين را از قديمي

  .نمود حفظ مرمت بخشي و استحكام

 مدرسه التفاتيه

 طوطي عمارت

 سبزه ميدان

 سراي سعدالسلطنه
 بازار

 مدرسه مالورديخان

 بهمن 22ميدان 



 

مشكالتي اشاره خواهد شد كه منجر به ايجاد فضاي  نامطلوب در خيابان امام خميني قزوين و همچنين از بين بردن   به اكنون

  هويت و ارزش تاريخي آن شده است:

  فرسودگي 

  آشفتگي بصري

  نماهاي ناهمگون

  ناموزون خط آسمان

  تضاد

  عدم خوانايي

  

                    
  ماخذ:نگارندهماخذ:نگارندهماخذ:نگارندهماخذ:نگارنده    ،،،،) پيش خوان مسجدالنبي) پيش خوان مسجدالنبي) پيش خوان مسجدالنبي) پيش خوان مسجدالنبي3333((((شماره شماره شماره شماره     تصويرتصويرتصويرتصوير                       ماخذ:نگارندهماخذ:نگارندهماخذ:نگارندهماخذ:نگارنده    ،،،،امامامامامامامام) ورودي خيابان ) ورودي خيابان ) ورودي خيابان ) ورودي خيابان 2222((((شماره شماره شماره شماره     تصويرتصويرتصويرتصوير

  

شماره دو نشانگر ورودي خيابان امام خميني از سبزه ميدان قزوين است. همانطور كه مشاهده مي شود ورودي اين خيابان  تصوير

همچنين ساخت و سازهاي غير  تاريخي كه داراي جاذبه هاي تاريخي فراواني است كامال نابسامان بوده و داراي خوانايي الزم نيست.

در تصوير شماره سه آشفتگي بصري در ورودي مسجدالنبي كه يكي از بناهاي  ني گشته است.اصولي سبب ايجاد خط آسمان ناموزو

   مهم اين خيابان است كامال محسوس است.

  

             
  ماخذ:نگارندهماخذ:نگارندهماخذ:نگارندهماخذ:نگارنده    ،،،،)تضاد)تضاد)تضاد)تضاد5555((((شماره شماره شماره شماره     تصويرتصويرتصويرتصوير                         ماخذ:نگارندهماخذ:نگارندهماخذ:نگارندهماخذ:نگارنده    ،،،،) نماهاي ناهمگون) نماهاي ناهمگون) نماهاي ناهمگون) نماهاي ناهمگون4444((((شماره شماره شماره شماره     تصويرتصويرتصويرتصوير

  

بصري خيابان امام قزوين ايجاد نماهاي مدرن و ناهمگون با معماري اين خيابان است كه به وضوح در  از عوامل مخرب در هويت

.در تصوير شماره پنج كه ورودي مدرسه التفاتيه واقع در اين خيابان را نشان مي دهد، عدم نماسازي تصوير شماره چهار نمايان است

و همچنين از دست دادن هويت  و گم شدن بنا در ازدحامي از نماهاي  مناسب فضاهاي اطراف آن، باعث كم شدن ارزش اين بنا

  متضاد گشته است.



 

  

                 
  )نابساماني، ماخذ:نگارنده)نابساماني، ماخذ:نگارنده)نابساماني، ماخذ:نگارنده)نابساماني، ماخذ:نگارنده7777((((شماره شماره شماره شماره     تصويرتصويرتصويرتصوير                               ) فرسودگي، ماخذ:نگارنده) فرسودگي، ماخذ:نگارنده) فرسودگي، ماخذ:نگارنده) فرسودگي، ماخذ:نگارنده6666((((شماره شماره شماره شماره     تصويرتصويرتصويرتصوير

  

همچنين نابساماني برخي نماها، كه در تصاوير هفت و هشت كامال مشهود است، فرسودگي بناها و مغازه ها در جداره خيابان امام و 

در اين فضاي در جدول زير برخي راهكارها براي ارتقاي هويت  از ديگر عوامل مخرب هويت بصري اين خيابان به شمار مي روند.

  شهري ارائه شده است:

        ارائه راهكار،ماخذ:نگارندهارائه راهكار،ماخذ:نگارندهارائه راهكار،ماخذ:نگارندهارائه راهكار،ماخذ:نگارنده) ) ) ) 3333جدول (جدول (جدول (جدول (

  عدم خوانايي  تضاد  خط آسمان   نماهاي ناهمگون  آشفتگي بصري  فرسودگي  عامل مخرب

.نوسازي و بهسازي 1  راهكار

  مغازه ها به سبك سنتي

مرمت بناهاي تاريخي .2

  موجود

 ازدحام .كاهش1

 افزايش -سواره ترافيك

  پياده عرض

.انتقال ايستگاه هاي 2

وسايل نقليه عمومي به 

  محلي معين

.استفاده از مبلمان 3

  با فضا شهري متناسب

.پرداخت بدنه هاي 1

  شهري

.نماسازي هاي مدرن 2

طبق الگوبرداري از 

نماهاي سنتي موجود 

در جداره خيابان(مانند: 

  سراي سعدالسلطنه)

 و مواد استفاده .3

  هم با همگون مصالح

  

 آسمان، خط به . توجه1

 حرمت و نما هاي ريتم

  .خاص عناصر گذاري

  

.ايجاد ارتباط بين 1

و دوم  نماهاي طبقه اول

  جداره خيابان

حذف تابلوهاي .2

موجود سردر مغازه ها و 

استفاده از تابلوهاي 

  درخور خيابان 

.ارتقا خوانايي به 1

  وسيله نشانه

 به تقاطعها .تقويت2

 فعاليتي، كالبدي، لحاظ

 يا ومنظر ديد

  ...و محصوريت

 پيوستگي و استمرار .3

 فضايي، پيوستگي نماها،

 و درختكاري

 مناسب ارتباط برقراي

  جاذب كاربريهاي بين



 

  نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

 كه نباشيم ها بافت ريختگي درهم و شكلي بي دچار تا باشند هويت داراي شده ساخته بناهاي بايد ،شهري هاي توسعه به توجه با

 و شود مي تمايز و تشخّص باعث شهرسازي و معماري در هويت .است هويت سنجش براي ارزش با هاي مالك وجود آن الزمة

  .گردد مي نمايان كثرت در وحدت همان كه است خود غير با وحدت داراي

 در كه قزوين شهر در پويا و فعال عضوي عنوان به ،امام قزوين خيابان روي بر گرفته صورت هاي ررسيب و مطالعات از حاصل نتايج

 عبارتي به و بوده فراواني كالبدي تحوالت دستخوش زمان آن سياسي و اقتصادي اجتماعي، شرايط به توجه با تاريخي دوره هر

 اين و گرديده ناخواناتر و آشفته تر، فرسوده روز به روز متاسفانه ، گذشته آن بر حياتش دوره در كه است وقايعي از تفسيري

 خيابان يك هويت ارتقاء كه ميدهد نشان است، نموده فراهم همجوارش فضاي و خيابان درك جهت را نامناسبي شرايط آشفتگي

 تعلق ايجاد سبب همچنين و آسان راهيابي و يابي جهت امكان مكان، يك شدن درك قابل موجبات آوردن فراهم سبب شهري

 لذا آورد، مي فراهم آنها جمعي دسته ارتباطات و مشترك خاطرات و سمبلها تحقق براي را امكاني و ميشود ناظرين آرامش و خاطر

 .دارد اساسي نقش شهر از مطلوب و نيكو تصويري ايجاد در خيابان، از خوانا و روشن تصويري داشتن و محيط درك سهولت

 عناصر تقويت و آنها انتهاي و ابتدا خصوصاً كليدي، عناصر بر تمركز و تكيه با كه است شهري طراحان وظيفه اين ميان، اين در

 نمودن خواناتر راستاي در جمعي مشاركت از برخورداري همچنين و طراحانه فرهيختگي يك با كاربران، تصويرذهني بر موثر

 و كالبدي بالقوه اطالعات كردن بالفعل امكان و بردارند محيط كيفيت ارتقاء و پاسخدهي ارتقاء راستاي در موثر گامي محيط،

 بدل مطلوب ذهنيتي به شهر، به نسبت را مردم عموم ذهنيت و نموده فراهم را است موثر محيط شايسته درك بر كه فعاليتي

   .سازند
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