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  نقش كالبدي و عملكردي فضا در پيدايش شهري خاطره انگيز
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 چكيده

در مواردي به  ؛مباحث هويت و خاطره، همواره موضوعاتي جذاب و قابل تامل در حوزه طراحي شهري بوده اند
خويش را از دست داده  خاطر، حس تعلق  )نيهمگا(هاي شهري ارتباط با فضادرانسان امروزي رسد كه  نظر مي
در معماري .برمي گردد كالبد شهررد معناوعدم وجودمعاصر در دوران يشهر فضاهاي به كيفيت  اين مساله ؛است

 ؛جايگاه ويژه اي براي خاطره جمعي كه ريشه درفرهنگ و هويت هر جامعه دارد ، در نظر گرفته مي شود معنايي،
اهايي براي ديدار و اجتماع مردم ، همبستگي اجتماعي ،حفظ فرهنگ و انتقال آن به از آن جايي كه وجود فض

نسلهاي آينده ،جزء الينفك هر فضاي با هويت مي باشد ، ضرورت پرداختن به آنها در نظريه پردازي ها و طراحي 
  .ها امري اجتناب ناپذير است

 نقش بدين منظور.مي باشدشهر ي يز كردن فضاهدف ازاين پژوهش، رسيدن به عوامل تاثيرگذار در خاطره انگ
جمعي را بدنبال دارد مورد بررسي خاطره  كه پيدايش )حادثه شهري( ايجاد واقعهدر عملكردهاي همگرا  وكالبد 

مورد ) كوهسنگي مشهد (نمونه موردي  ،در اين راستا با تواجه به نتايج حاصل از مطالعات پژوهشي.قرارمي گيرد 
  .است  كنكاش قرار گرفته

  
  عملكرد هاي همگرا ، فضاي كالبدي  ، واقعه ها و حادثه ها ، خاطره ، فرهنگ ، هويت  :واژه هاي كليدي 

                                                            

أت علمي موسسه آموزش عالي خاوران، عضو هيكارشناس ارشد معماري-1  
Mbm.yazdani@gmail.com 

، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد سما  و موسسه آموزش عالي خاورانكارشناس ارشد معماري  -2  
مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد و موسسه آموزش عالي خاوان  ،كارشناس ارشد معماري  -3  

 

 
 



خاوران عالي آموزش مؤسسه همايش چهارمين و ملي همايش اولين  

»فناوريهاي نوين در علوم مهندسي«                                      

1389ارديبهشت  -مشهد                                                        

  مقدمه -1
شنايي دارد فضاهاي خاطره انگيز مي آفضاهايي كه انسان قبال آنها را به گونه اي تجربه كرده و با آنها 

اي آشنا در محيط زندگي يا فضاي شهري ارتباطي مستقيم امكان برقراري ارتباط ساده تر با تعداد فضاهوباشند
  :به عبارت ديگر  ،دارد

  
احساس امنيت و   برقراري ارتباط با فضاي شهري  آسانتر امكانافزايش تعداد فضاهاي آشنا

  شهري آسايش بيشتردر فضاي
  

دادن بخشي از به عبارت ديگر مي توان گفت آنچه باعث حس گم گشتگي ، بي ريشه بودن و از دست 
تداوم  .در محيط هاي  شهري مي باشد خاطرات ذهن  انسان مي شود تغيير وتبديل يا از ميان رفتن فضاهاي آشنا،

سكونت در يك شهر ،انباشت خاطره را بدنبال دارد به همين دليل ساكنان شهرهاي جديد تعلق خاطر كمتري به 
هاي شهري با حس تعلق وهويت همراه و مترادف است مفهوم خاطره در فضاوازاينرومكان زندگي خود دارند 

  :از آنجا كه خاطره با ياد آوري و به خاطر آوردن همراه است مي توان گفت .)5(
  )شهر بي خاطره يا بي هويت.()12( شهرعام يا جنريك عدم وجود فضاهاي خاطره انگيز در شهرموقتي بودن و تغييرات در فضاي شهري

هر ). 4(بستري دانست كه اعمال و فعاليت هاي انساني در آن شكل مي گيرد فضاي شهري را مي توان 
كه در اين (فضاي شهري بوسيله عناصر شهري احاطه شده ، و در چنين فضايي روابط و فعاليت هاي اجتماعي 

شهري بدين ترتيب فضاي . متبلور گشته و شكل و معنا مي يابد )مقاله از آن بعنوان عملكرد هاي همگرا ياد شده
 جهت دار و آگاهانه بين انسان با فضا، در حيطه اي كالبدي به عنوان صحنه اي جهت گفتگو و مكالمه معني دار،

رافراهم ) عملكرد هاي همگرا(امكان متمركز شدن كنش هاي اجتماعي متعامل  ،انسان باانسان و انسان با محيط
و اينهماني با محيط در نظر گرفته شده و معيارهايي با توجه به اينكه هويت به معناي احساس تعلق  ).3(مي كند

حس تعلق و وابستگي به منظور ارزيابي هويت تدوين شده وبه كار رفته  خاطره انگيزي، چون احساس امنيت
تحقيقات ميداني در محل مورد ذكرشده از طريق مصاحبه بامردم و پژوهش ارزيابي موارددراين  ،) 6(اند

هدف نهايي اين مقاله دست يافتن به معيارهايي جهت خاطره انگيز . نجام گرفته استا )كوهسنگي مشهد (مطالعه
  .كردن فضاهاي شهري از طريق هويت كالبدي و عملكردهاي همگرا مي باشد

  
  

١ 
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  :پژوهشروش 

  :با توجه به مقدمه اين تحقيق پرسش هاي اصلي به قرار زير مي باشند 
  آيا كوهسنگي مكاني خاطره انگيز است ؟ -1
  آن كمك مي كند ؟ ه حفظ خاطرات جمعي و خاطره انگيزيكدام ويژگي كوهسنگي ب -2

تحقيقات قبلي و نظريه  ابتدا معيارهاي اوليه سنجش خاطرات جمعي بر اساس مطالعات، در پژوهش حاضر،
 مورد فضايزي گتدوين مي شوند سپس هويت كالبدي و عملكردهاي همگرابعنوان دومعياراصلي در خاطره ان ها،

با عنايت به ويژگي هاي كالبدي و عملكردي خاص پارك كوهسنگي، اين مكان به  .كنكاش قرارمي گيرد
جهت بررسي عوامل تاثير گذار در خاطره انگيز كردن فضاي شهري در اذهان  يعنوان نمونه موردي مناسب

نامه وبرداشت هاي با تهيه پرسش ) كوهسنگي مشهد(در بخش مطالعه موردي . عمومي، مدنظر قرارگرفته است
  .تصويري از محيط ، شدت تاثير اين دو  معيار بوسيله مطالعات آماري و نموداري تجزيه وتحليل شده است

  
مباني نظري -1

  
   خاطره تعريف 1-1

اموري كه بر شخص، گذشته باشد وآثاري از  ":در لغت نامه دهخدا واژه خاطره چنين تعريف شده است 
ديده . ، گذشته هاي آدمي، وقايع گذشته كه شخص آن را ديده يا شنيده استآن در ذهن شخص مانده باشد 
  ).5("هاي گذشته يا شنيده هاي گذشته

  :در لغت نامه آكسفورد واژه خاطره  به صورت زير تعريف شده است 
ذخيره تجارب  ؛قدرت انباشت اطالعات در ذهن خودآگاه و توانايي به ياد آوردن آنها بصورت ارادي "
  ).21("براي كاربرد در آينده  گذشته

به بيان . وجه اشتراك دو تعريف فوق در وجود حادثه، واقعه يا كسب يك تجربه در ايجاد خاطره مي باشد 
  :ديگر مي توان گفت 

  خاطره  حادثه ، واقعه و يا تجربه 
ي توان حدوث و وقوع حادثه و واقعه نيازمند بستري به نام شهر است و در حقيقت فضاي شهري را م

  ).4( جايگاهي براي حيات مدني دانست
  )3( خاطره    حيات واقعه اي حيات مدني 

٢
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  :خاطره جمعي  1-2

واژه خاطره جمعي را اولين بار . شكل گيري خاطره در اذهان ممكن است بصورت فردي يا جمعي باشد
: ريف كرده است بصورت زير تع "چارچوب اجتماعي خاطره "در كتاب  1925در سال  موريس هالبوآكس

خاطراتي است كه گروهي از انسانها در آن سهيم بوده، آنرا به ديگران انتقال داده و در شكل گيري آن نقش 
  :وي در ادامه داليل اجتماعي بودن خاطره را بصورت زير بيان مي كند  ".داشته اند 

  .خاطرات در مكانها وفضاهاي عمومي شهر رخ مي دهند  -
 رامي داشتن از مراجع زماني و مكاني استفاده مي شود كه جنبه اجتماعي دارندبراي بياد آوردن و گ -

   .)مانند روزهاي سال و مراسم و سنت هاي مربوط به آن(
   ).5( انسانها خاطرات را در كنار هم وبا هم بيادآورمي آورند -

  :لذا مي توان گفت
  خاطره اجتماعي= خاطره جمعي                                                                         

ايده و آرمانها مي شود از تصوير ذهني  اهداف، ساختارباورهاي يك اجتماع وآنچه مربوط به گذشته،
خاطره جمعي را مي توان به عنوان يك عنصر بنيادين براي شكل دادن به  .مشترك در آن جامعه منتج شده است

مي توان به وسيله شناسايي يادمانها وعناصر گذشته و رشته خاطره اي . محلي ومدني درنظرگرفت هويت ملي،
در همين مسير به رابطه اي مستقيم و قوي ميان سيماي كالبدي شهر و  ؛آنها، به ارزش خاطره اي مشترك رسيد

به عبارت ديگر سيماي كالبدي شهر مشخص كننده ساختار ذهني و روش .ساختار ذهني ساكنان آن پي مي بريم 
رابطه اي كه بين حافظه تاريخي و خاطره جمعي وجود دارد،به گونه اي است . )24(فكري ساكنان آن مي باشد

  ).20(ت خاطره جمعي در محور زمان دانست كه مي توان حافظه تاريخي را شكلي از انباش
  

  حافظه تاريخي    خاطره جمعي
 هر چند با گذشت ايام، ؛تداوم آن داردشهربستگي به ساختار اصلي و حفظ و در ايجاد و حفظ خاطره

  .  )10(زمان و شكل وقوع اتفاقات ممكن است تغيير كند، امااصل همچنان پابرجا ست ،اسامي شخصيت ها 
  
  خاطره و فضاي شهري  1-3

گيري خاطرات  خاطره ماهيتي اجتماعي دارد؛ بهمين منظور با فضاهاي عمومي شهر در ارتباط بوده و شكل
خاطرات جمعي ماهيت در نتيجه اگر  ؛ذير استيعني شهر و محالت آن امكان پ ،كونتگاه جمعيس در قلمرو و

دربسترزمان    

٣ 
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، سابقه سكونت در اينصورت. تعامل اجتماعي باشد نيز بايد محل)  شهر(  بستر شكل گيري آنها ،اجتماعي داشته
ره هاي جمعي شهر را مي توان مكان خاط ) .18(در شهر خود عاملي است در جهت تقويت خاطرات جمعي 

نگاه داشتن حوادث تاريخ  باعث زنده ،شهري با زنده نگاه داشتن خاطراتفضاهاي مختلف  ؛مردمانش دانست
قوم و يا فرهنگ سرزميني راشكل مي دهند گذشت  ،ه وجه مهمي از خاطره جمعي يك ملتودر نتيج ؛مي شوند

شهري مملو از خاطره هاي جمعي با  زمان كالبد شهر را واجدهويت مي سازدوشهروندان به واسطه فضاهاي
  ).4(ته وكسب هويت اجتماعي مي نمايند گذشته فرهنگي خودارتباط ياف

  
  خاطره و مكان 1-4

ن مكان بخشي از فضاست كه توسط حضور شخص يا چيزي بار معنايي ويژهاي به خود مي گيرد؛ به بيا
ضا يك موقعيت جغرافيايي است كه مي اما ف ،ديگر مكان تركيبي است از خاطره، تجارب حسي و روايت ها

 ،مكان فضايي است هويت ساز ) .24(د طول وعرض جغرافيايي معرفي كردتوان آن را با مشخصات رقومي مانن
 ) .19(چ گاه به طور كامل تحقق نمي يابدنسبي و تاريخي كه هرگز بطور كامل از بين نمي رود و نامكان هي

هر  .وادث در آن رخ داده است؛ در نتيجه مي تواند حافظ خاطرات باشد مكان همانند ظرفي است كه وقايع و ح
، خاطره مكان محور است يا مشخص مربوط مي شود؛ به بيان ديگرخاطره واضح و روشن مستقيما به يك مكان 

مدل  براساس  ؛نمي تواند جدا و مستقل از فرد باشد از نظر كانتر مكان) .18(قل به پشتوانه مكاني نياز دارد حدا
كانتر مكان بخشي از فضاي طبيعي يا ساخته شده است كه از نظر مفهومي يا مادي حدومرز مشخصي دارد ونتيجه 

) .19( مشخصات كالبدي مربوط به آن هستندمفاهيم و روابط متقابل ميان سه عامل رفتارانساني با

  
  :تعلق خاطر   1-5

بدي وفعاليتي و چه از نظر معنايي و خاطره اي  به احساس چه به لحاظ كال ،يم شهردوام وپايداري بافت قد
به بياني ديگر بين فرد و محيط زندگي اش ارتباط و  ).10(مردم از مكان دارند وابسته است تعلق خاطري كه

ن درك احساس تعلق خاطر به وجود نخواهد آمد مگر آنكه قادر به شناخت عميق و تشخيص آن باشد و توا
  .ه محيط هاي ديگر را داشته باشد ، نسبت بوتمايز آن

  

٣ 

 فعاليت ها مفاهيم

 ويژگي هاي كالبدي
 مكان
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  :خاطره و حيات واقعه اي  1-6
ت حيا ،يابد ورخ دادن واقعه و حادثه ها فضاي شهري  بستري است  كه حيات مدني در آن جريان مي 

نحوه آرايش فضا به شدت واقعه  .كرده و سبب شكل گيري خاطره مي گرددمدني را به حيات واقعه اي مبدل 
 .انسان ها در آن نقش اساسي دارند آن بستگي دارد اشياء در جايگاه مخصوص به خود قرار گرفته ووتاثير و تاثر 

، صحنه واقعي حادثه ودر نهايت بستري واقعه درآن اتفاق افتاده ؛شهر مكان اصلي حيات واقعه اي استفضاي 
  ).3(نباشت خاطره هاي جمعي وفردي است جهت ا
  

  كالبد -2

  :حوزه معاني عام  2-1

در فرهنگ معين اين واژه . )11("تن،بدن ،قالب ":البد چنين تعريف شده است در فرهنگ عميد واژه ك     
آدمي و (تن  -3)خصوصا(قالب خشت زني  -2،كالب )عموما(قالب هر چيز  -1":اينگونه معرفي مي گردد 

. كالب است كه قالب هر چيز باشد كالبد به معني  ": فرهنگ دهخدا نيز تعابير مشابهي دارد  )16(بدن  ،)جانوران 
  ) .8( "به معني تن و بدن آدمي و حيوانات ديگر نيز هست 

  :حوزه معاني خاص  2-2

سيماي "لينچ در كتاب  .دانستشهررامي توان مترادف كالبدشهر) فرم(در ادبيات طراحي شهري واژه شكل      
تئوري  "در كتاب. )13(ريف كرده است تع "مظاهر جسمي و رويت پذيرشهر "فرم شهر را به صورت  "شهر

محيط زيست شكل مجتمع زيستي كه معموال به نام ":اين مفهوم بدين صورت تشريح مي شود "شكل خوب شهر
بي حركت و دائمي در  به طور كلي به مفهوم الگوي فضايي عناصر كالبدي بزرگ، ؛كالبدي خوانده شده است

در مواردي  ) .14(رودخانه ها و شايد درختان مي باشد  ،تپه ها ت،تجهيزا ساختمان ها خيابان ها،: نظير ،شهر
شكل شهر كه ركن اصلي در طراحي ":قرارداده اند)ساختمان (كالبدشهر را مترادف عناصر مصنوع وبي جان 

از نظر بعضي  .فعاليت هاي شهري در آن رخ مي دهدشهري است درحقيقت بمانند ظرفي است كه ظهورو وقوع 
مورفولوژي شهري ،يكي از مهمترين .  )1(شكل شهر فقط مورفولوژي شهر است  ،دانانغرافيمثال جديگر 

است كه "علم فرم"واژه مورفولوژي به معناي ":رويكردهاي كالبدي به شكل شهر است و چنين تعريف مي شود
  ) .15(كارش بررسي شكل فرم،ساختار خارجي يا شيوه ي مرتب شدن است 
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  هويت كالبدي 2-3

با توجه به اينكه درطراحي شهري ،واژه كالبد رامترادف فرم مي دانند و همانگونه كه درمقدمه نيز بيان شد ،       
ازاين رو مي توان نتيجه گرفت كه هويت .مفهوم خاطره در فضاهاي شهري با هويت همراه و مترادف است 

بدي به معناي صفات و هويت كال .هد داشتكالبدي در خاطره انگيزي فضاي شهري نقشي اساسي خوا
اين  ،شباهتش را با خودي آشكار مي كند خصوصياتي است كه جسم يا شكل شهر را از غير متمايز كرده و

نهايت به در حال تحول و تكامل نيز باشد و در در عين تداوم زماني  ،كه جسم شهربايد به گونه اي باشدصفات 
راداراي هويت و خاطره انگيز مي كند آن صفاتي كه شهرابي هويت كالبدي درارزي .پيدايش يك كل منتهي شود

  :مدنظروداراي سه مشخصه زير مي باشد 

  تمايز آن از غير وتشابه آن باخودي .1
  حفظ تداوم درعين تحول .2
  حفظ وحدت در عين كثرت .3

ربنايي بايد توجه داشت كه از سه معيار فوق ،تمايز از غير و تشابه باخودي از همه مهمتر بوده و بعنوان اصلي زي
  ) .17( زير مجموعه و تابع آن مي باشند  معيار بعدي ومحسوب مي شود و د

  
  عملكردهاي همگرا  -3

فعاليت هاي مستقر در كنار هر راه يكي از عوامل بسيار مهم در تعيين هويت كالبدي و كاركردي آن به 
احداث شود،صداي ناشي از كار براي مثال اگر تعدادي دكان مسگري در يكي از راستاهاي بازار .شمار مي آيد

حضور .نامناسب مي گرداند ،را براي بسياري از ديگر فعاليتهاآنها،فضايي خاص پديد مي آوردكه راسته مزبور 
  :بدنبال دارد  مشابه و هماهنگ در يك فضاي شهري ويژگي هاي خاصي رادر آن فضا) عملكردها(فعاليت هاي 

  .به همان راستا و منطقه محدود مي شود  آلودگي و عوارض ناشي از آن گروه فعاليت -1
همگرايي فعاليت هاي همنوع باعث مي شود كه مثال مردمي كه قصد خريد كاالي خاصي رادارند به  -2

  .سادگي مي توانند به آن محدوده مراجعه نمايند 
  ). 9(رقابتي سازنده بين گروه هاي كه داراي فعاليت همگراوهماهنگ هستند بوجود خواهد آمد  -3

 _ تجاري -3 هنري_ فرهنگي -2ورزشي _ تفريحي -1  :در اين پژوهش فعاليتهاي همگرا به پنج گروه 
  .زيارتي   تقسيم مي شوند_ مذهبي  -5ارتباطات اجتماعي   - 4اقتصادي 
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  )كوهسنگي مشهد(مطالعه موردي  -4
  محدوده يموقعيت مكان وبررسي محدوده كوهسنگي  4-1

  

هكتار و شكل هندسي شبيه يك مثلث متساوي الساقين با قاعده  97تقريبي محدوده كوهسنگي با مساحت 
) از جداره جنوبي( متر، در جنوب شهر مشهد واقع شده كه بوسيله بزرگراه آسيايي  1300متر و اضالح  11حدود 

استخر بزرگ، ساختمان هاي اطراف .محصور شده است) جداره شماليزا( و ساختمانهاي مسكوني، آموزشي 
شهر مشهد آنرا به  ديدازآن بهسنگي و  جويهاي آب، منظره كوه ،ختان سبز در ،محيط باز  ،ريها ل كاگ آن،

خيابان قديمي و زيباي كوهسنگي، ارتباط محوطه كوهسنگي را با مركز .در آورده است يصورت تفريحگاه
د از كنار اراضي كوهسنگي شهر برقرار مي كند و بخشي از جاده كمربندي مشهد كه جاده آسيايي ناميده مي شو

در داخل اراضي كوهسنگي ساخت و سازهاي مختلفي صورت گرفته كه از مهمترين آنها باشگاه و . مي گذرد
استخر كوهسنگي است كه از محور دكتر شريعتي فواصل دور به خوبي روئيت مي شود، باشگاه كوهسنگي 

متر و عمقهاي  60متر و به عرض  100ول استخر كوهسنگي به ط. است نيزهم محل برگزاري جشن ها بوده
در . مختلف از آب قناتهاي گناباد پر مي شده و آب از بلندي كوهسنگي به سوي شهر سرازير مي گشته است

مسير اين آب، از كوهسنگي به شهر، بلوار بزرگ و بسيار با صفايي است با چهار پياده رو و سواره روي به عرض 
ظم قد برافراشته و سر بهم آورده اند و منظره اي را ساخته اند كه غالبا آن را متر، درختان در هشت صف من 18
  .تعبيرش كرده اند) داالن هشت بهشت( به 

  
  بررسي سابقه تاريخي كوهسنگي  4-2

در شش كيلومتري شمال ) ع( كوتاهي است كه گنبد و بارگاه حضرت رضا اي  كوهسنگي نام كوه دو قله
سالگي حاكم هرات و خراسان بوده و مي  17اريخ مي خوانيم وقتي عباس ميرزا در سن در ت. قرار داردآن شرقي 

اما در سر راه خود در مشهد . بپردازد، عازم قزوين مي شودخواسته با برادران و ساير مدعيان سلطنت به نبرد 
كند كه اگر در همين كوه بطور خصوصي تاج شاهنشاهي ايران را بر سر مي گذارد و نذر مي . متوقف مي گردد

. مشرف شود) ع( جنگ پيروز و بر تخت سلطنت تكيه زند، يك سفر پاي پياده به زيارت مرقد حضرت رضا 
در دوران پهلوي به مناسبت ورود رضا شاه به مشهد  آستان قدس رضويتوليت محمد ولي خان اسدي نايب 

ه ساختمان بيمارستان، به دستور وي چند تصميم به انجام اصالحاتي بر كوهسنگي گرفت از جمله همزمان با ادام
رشته قنات هم در گناباد هشت فرسنگي شمال غربي مشهد حفر گرديد و آب آنها توسط يك نهر به كوهسنگي 
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هم به ) جوي خيابان( اين عمل اسدي شباهت زيادي به كارهاي اميرعلي شير نوائي داشته زيرا آب . جريان يافت
اسدي . هد انتقال يافته و سبب آباداني آن موقع شهر و دهات اطراف شده بوددستور وي از چشمه گيالس به مش

بنا نمود و اين مجموعه را به وسيله يك خيابان عريض و چهار  ي همين كوه يك استخر بسيار زيبادر دامنه شمال
  . رشته جوي و درختكارهاي زياد به باغ بزرگ دارالشفاء و حومه شهر متصل كرد

  
  قعيت پارك كوهسنگي در شهر مشهدمو:  1شكل 

  بررسي نتايج مطالعات  4-2
  :بررسي ها نشان مي دهد كه داليل جذب بازديدكنندگان به كوهسنگي مشهد به قرارزيرمي باشد

  ورزشي _تفريحي  .1
  هنري _فرهنگي  .2
  خريد .3
  ارتباط بادوستان وخويشاوندان .4
  زيارت مقبره شهداء .5

 ،مهمترين عامل جذب بازديدكنندگان از اين مكان: رآن است كه نتايج آماري بيان گ 1وداربا توجه به نم
ورزشي مي باشد؛ ارتباط با دوستان و خويشاوندان يا به بيان ديگر، ارتباطات جمعي در _عملكردهاي تفريحي 
  .رتبه دوم قرار مي گيرد



  

  يداليل مراجعت به كوهسنگ:  1نمودار 

                                          
 پارك كوهسنگي

 حرم مطهر
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ولي نقاط  بودهبازديدكنندگان مردوزن ازاين پارك متفاوت ميزان علل جذب گرچه  حاكي از آن است 2نمودار
   .نشان دهنده ميزان الويت بندي يكسان در داليل رجوع به كوهسنگي مي باشد  ،عطف در نمودار

 
ي براساس جنسيتداليل مراجعت به كوهسنگ:  2نمودار  

  نگي را خاطره انگيزدانسته فضاي پارك كوهس ،بيانگر آن است كه درصدقابل توجهي از مراجعين 3نمودار
در اين راستا علت عدم خاطره انگيزي اين فضابراي برخي از مخاطبين رامي توان به جهت حضور اولين باري در 

درصدقابل توجهي از مردم داليل ماندگاري كوهسنگي در اذهان راكوه دانسته  4باتوجه به نمودار .آن دانست 
  .اند

 

نظر مراجعين درصدخاطره انگيزي از:  3نمودار  



ماندگاري كوهسنگي در اذهان عمومداليل :  4نمودار  
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ره انگيز بودن ورزشي از جمله مهمترين عوامل خاط_ارتباطات جمعي وعملكردهاي تفريحي  5با توجه به نمودار
.د نكوهسنگي مي باش

 

درصد نوع خاطره: 5نمودار 

اقتصادي پارك كوهسنگي مي باشد _كانات تجارينشان دهنده عدم رضايت مراجعين از خدمات وام 6نمودار  
.تجاري را به عنوان علل عدم رضايت مندي ذكر كرده اند_بسياري از اين افراد گراني خدمات مراكز اقتصادي . 



  مندي از امكاناترضايت: 6نمودار

 

نتيجه گيري -5  

خاطره  ناصر كالبدي به منظور ايجاد تعلقباتوجه به تعاريفي كه از خاطره هاي جمعي و ارتباط آن با ساير ع       
:سه مورد زير دانست در ذهن افراد ارائه شد،هويت را مي توان نتيجه كنش متقابل   

   )مفاهيم در محيط (حس تعلق خاطر  -3        نوع عملكردها و فعاليت ها -2         كالبد-1

ثيرگذار در خاطره انگيز كردن كوهسنگي بيانگر عوامل تا )صدنفر از مراجعين(نتايج حاصل از بررسي ميداني  
  :آن است كه 
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  كالبد 5-1
  

باتوجه به .روابط وچيدمان  تقسيم مي شوند –بافت و تزئينات  –فرم واندازه : ويژگي هاي كالبدي به سه بخش 
ت به هويت كالبدي فضابه گونه اي هماهنگ با نام كوهسنگي اس  1تصاوير ارائه شده از كوهسنگي در جدول 

عنوان مثال كفسازي از جنس سنگ و ايجادبافت ارگانيك هماهنگ باكوه ووجود منظرطبيعي كوه اين احساس 
  . رادر خاطره انگيز كردن آن دو چندان مي نمايد 

  نوع عملكردها و فعاليت ها  -5-2
 - دهاي ارتباطي،از نوع عملكر)طبق نمودارهاي ارائه شده(از آنجايي كه كاربري فضاهاي موجود در كوهسنگي 

هدف از رجوع افراد به اين مكان، بيشتر تفريح و  :هستند، مي توان گفت) فعاليتهاي همگرا(تفريحي-اجتماعي
ورزشي  _گرچه مهمترين انگيزه حضور افراد از نوع تفريحي بصورت جزئي تر، .بوده استت غگذران اوقات فرا

ارتباطات جمعي و چهره به چهره افراد مي مي باشد، ولي مهمترين عامل در خاطره انگيز كردن فضا،
لذا تقويت و گسترش فضاهاي جمعي وامكانات رفاهي را مي توان عامل موثري در  ). 5نمودارهاي شماره (باشد

نمودارهاي تحقيقات ميداني حاكي از آن است كه .رضايت مندي مردم و ثبت خاطره جمعي در اذهان دانست
دو عامل اصلي .تجاري و رفاهي مي باشد –ز خدمات و امكانات اقتصادي بيشترين عدم رضايتمندي مراجعين ا

ناهمگون بودن نوع تجاري (عدم همگرايي فعاليتها-2. باال بودن قيمت اجناس و خدمات پذيرايي -1: عبارتند از 
ل هم ضعبراي حل اين م ).صنايع دستيدر كنار بازار سنتي و ... هاي بدنه، مانند دوچرخه فروشي،طالفروشي و 

 پيشنهاد مي...)كافي شاپ ،فست فود و (سنخ بودن عملكردها و ارائه خدمات پذيرايي و رفاهي با قيمت مناسب
  .گردد
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  بررسي عوامل تاثيرگذار در خاطره انگيزي كوهسنگي:  1جدول 

تصاوير عوامل مورد بررسي كوهسنگي
  

 پياده رو و ماشين رو:راه خوانايي

تصوير ذهني
  

درختان و بدنه ساختمان و كوه:لبه

 ميدانها ،محل اجتماعات:گره



خاطره تفريحي-ورزشي %41

%18  سنتها،آئينها وجشنهاي
%2  هنري-فرهنگي
%4  زيارتي-مذهبي
%43  ارتباطات جمعي

 %63 موارد ماندگاري در  كوه
 هافضاي سبز،آبنماها،آالچيق 43%  اذهان عمومي

%10    بازار سنتي

%4    امكانات پذيرايي

%12    مقبره شهدا



درصدك
  ل

زن مرد   نوع عملكرد

عملكردها و رويدادها
)

واقعه و حادثه ها
(  



%65   %60   %70     ورزشي -تفريحي 

%12   %10   %14     هنري- فرهنگي 

%8   %6   %10     تجاري -اقتصادي 

%30   %36   %24     ارتباطات جمعي

%13   %10   %16     زيارتي -مذهبي 

 ساختمانها و منظر طبيعي فرم و اندازه

ويژگيهاي كالبدي
  

 

سنگ فرشها و پوشش گياهي بافت و تزئينات

مبلمان پارك و راستاها روابط و چيدمان
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  تعلق خاطر به محيط -5-3
  

پارك كوهسنگي، باعث بيشترين حس نشان مي دهد كه محيط طبيعي و بافت ارگانيك  5و4نمودارهاي شماره 
تعلق خاطر و ايجاد تصوير ذهني در اذهان بازديدكنندگان مي باشد؛ پس به عبارت ديگر مي توان گفت خوانايي 

  .فضاي طبيعي كوهسنگي نقش بسزايي در ايجاد خاطره جمعي در فضاهاي شهري دارد
  :مي توان گفت كهاست، ك كوهسنگي انجام شده در پار كه حاصل تحقيقات ميداني 1ه به جدول با توج
آنها فضاهاي عمومي شهري مي بستر شكل گيري  از آنجايي كه خاطرات جمعي  ماهيتي اجتماعي دارند،) الف

   .نقش بسزايي داردايجاد روابط اجتماعي وحضور كالبد مناسب در فضاهاي شهري در شكل دهي باشند؛لذا
و به تبع ايجاد خاطره جمعي بسيار نقش ارزنده اي را واقعه جمعي ايجاد فعاليتهاي همگرا در ايجاد حادثه و )ب

  .ايفا مي كنند
كالبد و فيزيك مناسب فضاهاي شهري و داشتن عملكردهاي همگرا مي تواند پيوند مناسب تري را با انسان )ج

به تبع ايجاد  به منظور ايجاد فضاهاي خاطره انگيز و: پس به عبارت ساده تر مي توان گفت.امروزي ايجاد نمايد
  :هويت در فضاي عمومي شهري الزم است تا 

  



 

:پي نوشت ها   

1-GENERIC CITY 

2-MEMORY

3-SOCIAL MEMORY 

  

  

  

 عملکردھای ھمگرا

)مناسب(کالبد   

يجاد تعلق خاطراايجاد خاطره جمعی ايجاد واقعه و حادثه  ھويت 
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