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  چكیده
های نهفته در محیط ها و جاذبهمردم در فضاهای شهری عالوه بر پویایی فضا، به کشف ارزشتر روی و حضور طوالنیپیاده

انجامد و احساسی از اطمینان، هویت، تداوم تاریخی و فرهنگی و حیات اجتماعی را برای و افزایش ادراک انسان می

شهر نیست و شهرِ بدون خاطره  آورد. هویت شهری چیزی جز خاطره جمعی افراد ساکن یکساکنین شهر به همراه می

روند و شهرها هم هویت خود را از خاطره های فردی و خاطرات بخشی از هویت افراد به شمار میفاقد هویت است. 

روی بیشترین میزان نزدیکی به محیط را بنابراین از آنجایی که پیاده .یابند. خاطره رابطه ای نزدیک با فضا داردجمعی می

تر باشد، از این رو در طراحی فضاهای شهری پیاده، دهد فرایند تفسیر و به خاطر آوردن، منسجمجازه میدارد و بالطبع ا

ادراک افراد از محیط و ذهنیت افراد نسبت به فضاهای شهری به عنوان عوامل مهم در انتخاب این فضاها به عنوان بستر 

با روش تحقیق کیفی، در جهت  راستا، پژوهش حاضر یندر ا فعالیت پیاده توسط افراد، بایستی مد نظر قرار گرفته شود.

های کالبدی و عملکردی از جمله مبلمان، المان مداری در شهر با تاکید بر مولفهاحیای مقولۀ امکان افزایش قابلیت پیاده

سنگی مشهد فضای شهری خیابان کوه در شهروندان جمعی تاخاطر تداوم و گیریشکل بر تأثیرگذارهای شهریِ و نشانه

 پردازد؛ تا از این طریق فضایی با هویت، پویا و خاطره انگیز را برای مخاطبان فضا محیا سازد.می
 

  .یزیخاطره انگ ،یعناصر کالبد ،یمدار ادهیپ ،یشهر یفضا کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 در عملکردی تی وفعالی کالبدی، گسترده تحوالت و تغییر به منجر کشور بزرگ شهرهای ویژه به شهرها سریع رشد امروزه

 به بود، مردم خاطرات ترین شیرین مقر روزگاری که شهر عمومی هایهعرص شده باعث تحوالت و تغییر این. است شده شهرها

 از مکان با عاطفی پیوندهای ایجاد که دارند نظر اتفاق موضوع این سر بر پردازان نظریه اکثریت. شود بدل ناآشنا هایی گذرگاه

 های فعالیت در مردم درگیرینۀ زمی تواندمی و است هویتی های بحران بر غلبه الزمه که است روانی تعادل نیازهای پیش

 خاطرهاست.  شهروندان جمعی خاطرات ،شهر در مکان با عاطفی پیوند این ایجادکننده عناصر از یکی .[1] نماید فراهم را محلی

 ایجاد طریق از و کرده ایجاد فرد برای را کیفیتی چنین ،مکان و گروه از عضوی عنوان به فرد، میان پیوند ایجاد طریق از جمعی

 می منجر مکان در شخص هویت ارتقای و بازشناسی به مکانی هویت این؛ و انجامد می مکانی هویت ایجاد به فضا در معنی

. در شد خواهد حفظ گروه و فرد هویت بد،یا تداوم شهر در جمعی خاطره ساز زمینه عناصر که صورتی در اساس، این بر .شود

 رابطه با این عناصر زمینه ساز می توان به محورهای پیاده اشاره کرد. 
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جایی نیز بر تا قبل از انقالب صنعتی، اندازه و تناسبات عناصر شکل دهنده شهر، برمبنای مقیاس انسانی و الگوی جابه

جایی، هزاران سال تجربه شده و در این نوع جابه .[2]کرد له ها را تعیین می اساس حرکت فرد پیاده بود، یعنی او اندازه و فاص

 واقع ، حرکت عابر پیاده ، ساختار سکونتگاه ها را شکل داد. 

های معابر پیادۀ گسترده و منحصر به فرد، نظیر راسته ها و گذرهای در مراکز کهنِ شهری ایران نیز، به دلیل وجود شبکه

ایم که احساس تعلق خاطر و شکل گیری خاطرات ل گیری فضاهایی با مقیاس انسانی، سرزنده و پویا بودهبافت قدیم شاهد شک

قید و شرط اتومبیل، اغلب به فضاهای شهری و سلطه بیشد. اما اکنون به دلیل حاکمیت نگرش مدرنیستی جمعی را منجر می

ن عملکردهای شهری داشته باشند، در چارچوب طرح هایی با این شبکه ها و فضاهای ارزشمند بی آنکه جایگاه روشنی در میا

بینش محدود و برون زا، مهجور مانده اند و درست به همین دلیل )از دست رفتن عملکردها( دوران رو به زوال خود را طی می 

بیل و حرکت سریع به نمایند. این مراکز به سبب آنکه بر پایه مقیاس های انسانی و با حرکت کند پدید آمده اند، حضور اتوم

ها ایفای نقش نموده و تامین دسترسی سریع به قیمت قربانی شدن کالبدهای با عنوان اولین عامل تخریب پیکره منسجم بافت

ارزش گذشته آنها انجامیده است. سلطه تدریجی حرکت سواره بر فضاها و معابر شهری ایران، برنامه ریزی و طراحی شهری را 

های اجتماعی و فرهنگی فضاهای شهری کاسته ها و جاذبهزهای انسان پیاده دور ساخته و در نتیجه، از ارزشها و نیااز مقیاس

است. تداوم چنین روندی باعث شده، حیات مدنی فضاهای شهری به دلیل تحمیل مدرنیزاسیون از باال، سیطره حاکمیت 

کمرنگ و فاقد سرزندگی و نشاط شود. همین عامل سبب از ای ناتمام، سیاسی، تقابل تاریخی با سنت و ماحصل آن مدرنیته

هویت و غیرانسانی های شهری شده است و انسان امروزی را با فضاهایی بیبین رفتن یا مدفون شدن خاطرات جمعی از مکان

 [3] مواجه ساخته است.

وها در ایجاد و تحکیم روابط اجتماعی رانگیز نظیر پیادههای خاطرهگیرد که خاطره و مکانضرورت مساله از آنجا نشأت می

 به تعلق حس ایجاد شهر، گذشته با پیوند نیز و گوناگون های نسل میان پیوند ایجادشهروندان و تعامالت چهره به چهره آنها، 

 هویت ءارتقا و بازشناسی و شهر به بخشیدن تشخص و هویت حفظ ،شهر در زندگی از رضایتمندی احساس نتیجه در و شهر

 نقش دارند. فردی

هدف اصلی این پژوهش احیای خاطره انگیزی ساختار کالبدی شهر مشهد و خیابان کوهسنگی به عنوان یکی از قدیمی 

ترین خیابان های شهر از زاویه بررسی نقش عناصر مبلمان شهری و نشانه های طبیعی و مصنوعی، در بهبود وضعیت پیاده 

ر ارتقاء هویت بخشی به شهر پرداخته است و نهایتا با ارائه پیشنهاداتی سعی در مداری و خاطره انگیزی و ایجاد دلبستگی د

در این پژوهش سعی شده تا به برطرف کردن کاستی ها و نقص ها و تقویت خاطره جمعی خیابان کوهسنگی کرده است. 

 سواالت زیر پاسخ داده شود:

فضایی و احیای خاطره جمعی شهروندان از خیابان آیا عملیاتی نمودن رویکرد پیاده مداری، باعث ارتقاء کیفیت  .1

 میشود؟

های شهری نقش جمعی خیابانمداری و خاطراتهای شهری در افزایش پیادهآیا بهبود وضعیت مبلمان، المان و نشانه .2

 دارند؟

بان نقش بخشی به خیامداری و هویتتواند در پیادههای شهری میآیا خاطره جمعی و دلبستگی شهروندان از خیابان .3

 ای داشته باشد؟قابل مالحظه

 

 روش تحقیق -2

باشد. داده های اصلی این پژوهش از طریق روش مطالعه این پژوهش از نوع کیفی )توصیفی، تحلیلی( و نمونه موردی می

ر آید. در ادامه با پیمایش ددهنده هویت شهری به دست میای، جهت تدوین چارچوب نظری و مفاهیم شکلمطالعه کتابخانه

های میدانی به مقایسه و تحلیل پیاده محوری خیابان با توجه به معیارهای خاطره انگیزی و عینیت دادن آن به محل و بررسی

 SWOTگیرد و در نهایت با استفاده از روش تحلیل یکپارچه سوات نمونه موردی )خیابان کوهسنگی(، مورد بررسی قرار می
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جمعیِ خیابان کوهسنگی شناسایی شده و پیشنهاداتی در جهت رفع آنها و خاطره موانع و پتانسیل های موجود در ارتقاء

 گردد.رسیدن به هویت شهری مطلوب ارائه می

 

 تحقیق پیشینه -3
انتشار کتاب  1791. و در سال [4]در ایاالت متحده منتشر گردید  1791در سال  "برنامه ریزی و طراحی پیاده"کتاب 

. دو [1]گسترش و اشاعه مباحث مربوط به بهسازی فضاهای شهری نقش موثری ایفا نمود  در "فضاهای شهری برای پیاده"

توسط برامبیال و النگو تالیف گردید که در آن، مبانی برنامه ریزی و طراحی و  "فقط برای پیاده ها"سال بعد هم کتابی با عنوان 

  .[6]سی قرار گرفت مدیریت )مناطق بی ترافیک( در نواحی مرکزی شهرها، مورد بحث و برر

ها باید در کنار عملکرد کند که، خیابانبر خالف مدرنیست ها تاکید می "خیابان های قابل زندگی"اپلیارد در کتاب 

. یان گل نیز در آثار خود به بحث در زمینه پیاده [9]شهری، عملکردهای فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ... نیز داشته باشند 

کند به کمک بهبود کیفیت فضاهای پردازد و تاکید میمناسب فضاهای عمومی، بویژه در اسکاندیناوی می ها و نحوه طراحیراه

های گزینشی و اجتماعی پر کرد تا همچنان زندگی در فضاهای شهر جاری ها را با فعالیتهمگانی، باید جای خالی این فعالیت

از رویکرد پیاده گستری به مثابه راهبردی در  "حمل و نقل عمومیبرنامه ریزی مرکز شهر و ”. سیمپسون در کتاب [8]بماند 

رویکردهای  "عابر پیاده و ترافیک شهری". هاس کالو  نیز در اثر خود [7]کند توسعه تجاری مراکز شهرهای قدیمی یاد می

معتقد است که برای جذب مردم  کندمتفاوت جداسازی ترافیک وسایط نقلیه را از پیاده، در بریتانیا و آلمان تجزیه و مقایسه می

 .[11]به مراکز شهری، فراهم سازی محیط پیاده رو ایمن، خوشایند و مطلوب ضروری است. 

 

 )پیاده مداری، خاطره انگیزی، مبلمان شهری( و نظری مبانی -4
 در ساختار شهر یادهپ یمحورها یتاهم -4-1

-های آب، پله و ... را شامل میهای ساحلی و کنارههها، حاشیها، ورودیگرچه فضاهای شهری موارد گوناگونی چون میدان

روی در نظر گرفته شود، مسیرها و به ویژه تواند به عنوان بستری برای پیادهشوند اما شاید بارزترین عرصۀ عمومی که می

 مدنی حیات احیای هدف با پیاده عابر حضور به بخشی اولویت فضاهای شهری، تمامی مشترک خصیصه[11]. ها باشندخیابان

دهند و در کنند که به صورت روزمره بیشترین حیاط جمعی را در خود جای میفضاهایی را تصویر میها نیز خیابان[ 12] .است

 [13]اند. شدهشهروندان با حس و حال و وقایع مختلف عجین  ذهن

های خاصی در وی برانگیخته اسانسان معموالً در مواجهه با فضای شهری و یا شنیدن نام آن خواستار آن است که احس

پیاده روی، شود؛ زیبایی، وحدت، هویت، هماهنگی، ماندگاری و تغییرپذیری توقعاتی هستند که یک فرد از فضای شهری دارد.  

مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها و فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در 

یی از اهمیت حساب می آید. این پدیده از نظر ادراکِ هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت زیبا محیط شهر به

ریزی برای حرکت پیاده یکی از نقایص شهرسازی معاصر محسوب غفلت از ساماندهی و برنامهاما  .[12]. اساساسی برخوردار 

فضاهای پیاده مدار، ترکیبی از فرم ها، فضاها و  [14]ه است. شود که موجب از دست دادن کیفیت فضاهای شهری امروز شدمی

عملکردهای پر تنوعی هستند که در پیوند بسیار نزدیک با یکدیگر، در خدمت تامین دامنه وسیعی از نیازهای انسانی شهری، 

یا و زنده است، سبب رونق که انسانی، پو مسیری. [11]اند کل واحدی را در مرکز شهرها به وجود آورده و به آن هویت بخشیده

های جمعی، صحنه نمایش شهر است گردد و هویت بخش و خاطره ساز است و خود به عنوان یکی از عرصهحیات اجتماعی می

 [16]. "معبر"است و هم  "مقصد"و به عبارتی، هم 

-ه محیط اطراف خود میاز آنجا که رشد و تعالی یک اجتماع در گرو احساس مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر و نسبت ب

باشد، در طراحی فضاهای شهری حس هویت و تعلق داشتن افراد به محیط خود از طریق طراحی عناصری که هویت تاریخی، 

ها هم به دلیل حفاظت بناها و مناطق از این جهت پیاده راه .[19]شود میفرهنگی و اجتماعی شهروندان را نمایان سازد ایجاد 
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م به دلیل تقویت سیمای شهر و هم از جهت تبدیل به یک عنصر هویتی در امر هویت بخشی به شهر نقش با ارزش تاریخی و ه

های زندگی شهری روح تواند همچون شریانهمانطور که بیان شد، از جمله راهکارهایی که میکنند بنابراین، مهمی ایفا می

ریدورهای پیاده مدار می باشد که در ترکیب با عناصر سخت و حیات و سرزندگی را در این میان شهروندان به جریان درآورد، ک

-میهای زندگی شهری در ابعاد مختلف مورفولوژی، سیما و منظر، عملکرد، ادراک و هویت محیط کمک نرم به ارتقاء کیفیت

 .[18] نماید

 مود:در بررسی دیدگاه ها و مبانی نظری مربوط به پیاده مداری، می توان به موارد ذیل اشاره ن

 های گیریتجه در بزرگی آمریکا، تحوالت بزرگ شهرهای زندگی و مرگ کتاب در بیستم قرن 61 دهه در زجیکوب جین

 از مردم و رهگذر های غریبه از است پر لوکوربوزیه خالف بر او آل خیابان ایده. نمود ایجاد اجتماعی و شهری ریزی برنامه

 عبارت او دیدگاه از خیابان برای اساسی کیفیت سه .زندگی متفاوت های شیوه و عقاید با گوناگون سنی های گروه و طبقات

 پیاده عابر مستمر تردد ،خیابان اصلی مالکین عنوان به ناظر های چشم وجود ،خصوصی و عمومی فضاهای صریح تمایز: از است

 .[17] خیابان از اتومبیل ارتباط کامل حذف عدم و

 ساختاری و بصری یکپارچگی ایجاد هنر که داشت تاکید نکته این به "شهری منظر"کتاب در 1761 سال در کالن گوردن

 پیاده صورت به انسان برحضور تاکید لوکوربوزیه خالف بر نیز او .آورند  می وجود به را شهری محیط که است عواملی تمامی در

 آن توسط که است بینایی حس قدرت بر او دتاکی .داند می انسان دید و انسانی مقیاس نیز را شهرها مقیاس و دارد شهر در

 به و کند می حرکت شهر در ثابت سرعت با پیاده عابر اینکه به باتوجه بصری مشاهدات مورد در.شود می درک کامال محیط

 به هاآشکارسازی از ای دسته صورت به که را شهری مناظر دهد، اهمیتمی نشان العمل عکس مناظر میان هاتفاوت و تباین

 می زنده شهر دیدها این جالب و مناسب قرارگیری با که نامد می درپی پی دیدهای را آنها و سازد می مطرح رسند، می او مچش

 را شهر ساختار"شهری فضای" کتاب در 1791 سال کریردر راب .ماند می جنبش و شکل بدون شهر صورت این غیر در و گردد

دارد،  بیشتری توجه مردم سوی از خیابان در اجتماعی نظارت و خیابان اجتماعی نقش به و داند می میدان و خیابان از متشکل

 به معتقد او .کند می توجه نیز خیابان فضای در انسانی مقیاس رعایت و خیابان های جداره نماسازی لزوم به این وجود با

در دو دهه اخیر نیز   .است مدرن سازیشهر مخالفان از و بوده معاصر نیازهای کنار در سنتی کالسیک های ارزش اهمیت

ادبیات مربوط به برنامه ریزی و طراحی پیاده، بسیار متنوع و گسترده شده است، به ویژه آثار مربوط به خیابان و چگونگی 

احیای آن به عنوان یک فضای شهری، خود به صورت یک موضوع مستقل از دانش برنامه ریزی و طراحی شهری درآمده است. 

ر حال حاضر هم شهرسازی سنتی جدید که امروزه به نام )شهرسازی جدید( معروف شده است، بسیاری از عناصر کالبدی د

ها و تاکید بر عملکردهای شهر پایدار را معرفی کرده که مهمترین اجزای آن تاکید بر عابر پیاده، ترکیب و اختالط کاربری

 [21]است. های عمومی اجتماعی به عنوان عامل وحدت بخش بناها و فضا

 

 خاطره جمعی و مكان -4-2
 گذشته باشد، مانده شخص ذهن در آن از آثاری و باشد گذشته شخص بر که اموری" دهخدا لغتنامه در "خاطره" واژه

 نامه لغت (، درهخدا)د" گذشته های شنیده یا گذشته های دیده. است شنیده یا دیده را آن شخص که گذشته وقایع. آدمی

 آنچه بازتولید یا یادآوری روند یا و توانایی" وبستر نامه لغتدر  و[ 21] "...و نها مکا اشیا، وردنرآخاط به در فرد اناییتو" النگمن

  .[22]است تعریف شده  "معانی تداعی های سازوکار طریق از خصوصاً شده سپرده خاطر به یا و شده آموخته

 این در نظر مورد رویدادهای .باشد می رویداد خاطره تعریف در لیدیک های جنبه از یکی شده ارائه لغوی تعاریف براساس

 بنابراین. است کرده تجربه را آنها خود، فرد که است رویدادهایی بلکه تاریخی، هایکتاب در مکتوب صرفاً رویدادهای نه تعریف،

 به طریق از فرد وسیله به شده تجربه رویدادهای و وقایع دآوردن یا به خاطره: گفت توانمی خاطره از تردقیق تعریفی در

 اجتماعی علوم در مطالعه روش تغییر با  .است معانی تداعی سازوکارهای از استفاده با و تجربیات و هامکان اشیا، افراد، یادآوردن

 درونی های هیدپد به درگیر افراد ذهن درون به منحصر های هپدید از خاطره....زبانشناسی و محتوا تحلیل بر تمرکز و انسانی و
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 است اجتماعی جهان با افراد وصل حلقه و اجتماعی پدیداری خاطره بنابراین. گردید بدل گذشته با رابطه در مردم سخنان

[23]. 

 اجتماعی هایبچارچو" کتاب در فرانسوی، شناس جامعه هالبواکس، موریس بار اولین برای را خاطره به رویکرد این

 قادر را فرد که آورد می فراهم را ایزمینه گروه، در فرد عضویت هالبواکس،  جمعی خاطره ظریهن براساس. کرد مطرح ،"خاطره

 .[24]نیست  پذیر امکان آوردن خاطر به عملِ نه زمی این وجود بدون و کندمی رویدادها کردن فراموش و سپردن خاطرب به

 میان دوسویه تعاملی در و اجتماعی چارچوبی در فرد لهوسی به شده تجربه رویدادهای و وقایع خاطره جمعی ه خاطر بنابراین

 دیگر عبارت به. است معانی تداعی سازوکارهای از استفاده با و تجربیات و هامکان اشیا، افراد، یادآوردن به طریق از گروه و فرد

 .[1]( گروه ها و جوامع است میان مشترک خاطرات معنای به جمعی خاطره)
 و آتن منشور پیشنهادهای نابجای کارگیری به نتیجه در و سو این به 1791 دهه از جمعی هخاطر شهرسازی، عرصه در

 والتر الکساندر، کریستوفر لینچ، کوین شولتس، نوربرگ کریستین روسی، آلدو همچون افرادی. گرفت قرار توجه مورد آن تبعات

 هویت و مکان با جمعی خاطره ،ارتباط گوناگون هایجنبه بیان به یک هر( شهری شناس اریخ)ت بویر کریستین و بنیامین

 .[21]د. ان پرداخته

 با نزدیکی ارتباط که همچنان و است؛ کردن زندگی منظور به وقایع و رویدادها شدن جاری برای جایی معنای بهمکان خود 

 را مکان آنچه. است خاص جایی بلکه نیست، جا یک صرفاً  مکان بنابراین. [26] باشد یم نیز بخش هستی دارد، حیات و هستی

 هامکان رلف برای. [29] است بشری هایارزش با آن امتزاج و پیوندد می وقوع به آن در که است رویدادهایی سازد، یم خاص

 یا گروه همراه یا و مستقالً افراد معنا، و فضا ادغام با .گیرندیم شکل شخصی تجربیات از که اند محیط از معنایی مراکز

 .[29] بردارد در مکان که است معنایی در مکان و فضا تفاوت بنابراین. [28] کنند می تبدیل مکان به را فضا اجتماعات،

 توانمنمی را رویدادی الگوی هیچد: کن می معنا اینگونه را رویداد و مکان میان ارتباط "ساختن زمان بی راه" کتاب در لکساندر

 خاطرات و هاارزش ها،احساس برای مناسبی گاه تکیه را هامکاننیز  لینچ .[28] کنم تصور دهد، می رخ آن در که جایی بدون

 . رویدادهاست تجربه و وقوع زمینه مکان دارد؛ وجود رویداد و مکان میان نزدیکی ارتباط بنابراین. داند می شخصی

 با مرتبط خاطرات ردنک  یبوم و حفظ مرجع عنوان به که فضایی چارچوبی از مجزا خاطره یچ: هاست معتقد نیز هالبواکس

 جامعه او. است یادآوری و گیریشکل برای چارچوبی نیازمند خاطره هالبواکس، دیدگاه از. ندارد وجود شود، می تلقی رویدادها

 که است معتقد و رفته فراتر ،عام مفهوم از کنت آگوست نظر بر تکیه با جامعه توضیح در او. کند می معرفی خاطره چارچوب را

 و خانواده اتاق، تزئینات آن، چیدمان و منزلمان مبلمان. است دیگران و ما هاینشانه دربردارنده ما پیرامون فیزیکی یطمح

د. هستن جامعه از بخشی اشیا بنابراین .کنیم می مالقاتشان چارچوب این در اغلب ما که آوردیم خاطرمان به را دوستانمان

 ایجاد ما اطراف در حرکت بی و خاموش ایجامعه آنها. دارد بر در را  داللت نوعی ونمانپیرام گوناگون اشیای هایم فر درواقع

 تجلی فضا در همیشه خاطره  که است معتقد مقدس سرزمین در های اسطور توپوگرافی" کتاب در هالبواکس [31] اند ه کرد

 خاطرآوردن به عملِ نتیجه در. رفت خواهند یاد از نگیرند، قرار اجتماعی فضایی در خاطرات که صورتی در بنابراین. ابدی یم

 خود ذهن در را خاطره گروه، که است فیزیکی محیط در موجود اشیا طریق از حقیقت در د.باش فضایی مبنای دارای بایستی

 دهنده شکل عنصر عنوان به تواندیم شده ساخته فیزیکی فضای بنابراین. کند یم بدل خویش تصویرذهنی به را آن و کرده ثبت

 [31]. شود تلقی  خاطره

 حفظ به بلکه کند، می فراهم را خاطره و رویداد وقوع زمینه تنها نه فضایی چارچوبی عنوان به مکان کلی، بیان یک در

 دیگر از. انجامد یم گروه اعضای برای ذهنی فضایی تصاویر شکلگیری به فضا، یک در رویداد وقوع. انجامد یم جمعی ت خاطرا

 خویش حیات به و شده تثبیت مکان این اینکه برای حال. کند می تبدیل مکان به را آن و بخشیده معنا فضا به دادروی این سو

 ت خاطرا کننده تداعی مکان که کرد خواهد مراجعه مکان به صورتی در نیز گروه. است گروه مجدد رجوع نیازمند دهد، ادامه

 بنابراین. نمود خواهد تریغن را مکان معنای که گرددیم تازه ویدادهاییر وقوع ساز زمینه گروه، مجدد رجوع. باشد جمعیش

 رابطه در بایستی آنچه. نیازمندند یکدیگر به بقا و تداوم برای جمعیه خاطر و مکان گروه، آن در که گیردیم شکل های چرخ
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 از ناشی تغییرات با را خود و بوده پذیرانعطاف بایستی خاطره وقوع مکان که آنست گیرد قرار مدنظر جمعی خاطره و مکان میان

 تبدیل ها گروه و ها نسل تمامی برای ایخاطره مکانی به مکان که است صورت این در تنها. دهد تطابق تازه رویدادهای و زمان

 [21] .شد خواهد

 

 نقش عناصر کالبدی فضا در ایجاد خاطره جمعی شهروندان از ساختار شهر -4-3
با مطرح شدن طرح توسعه پایدار و نوشهرسازی در مقیاس شهر و محله، استفاده کنترل شده از های اخیر همواره در سال

-ریزیهای پیاده به یکدیگر و ترکیب حرکت سواره و پیاده با اولویت عابر پیاده، در صدر برنامهوسایل نقلیه، اتصال کامل شبکه

ی محالت و فضای شهری، محیطی خلق کنند که عابر پسند های شهری قرار گرفته است. و سعی بر آن شده تا از طریق طراح

و مطلوب و مطبوع باشد که شهروندان و عابرین پیاده حین تردد، از خدمات و دسترسی به تسهیالت محلی و شهری احساس 

شهری بهره  مندی نمایند، ضمن اینکه ایمنی آنها نیز حفظ گردد تا از مزایای پیاده روی و حضور فعال در محله و فضایرضایت

 [32]مند شوند. 

 نقش صورت آن میافتد، در اتفاق شهری فضاهای در فرهنگی و اجتماعی برخوردهای از مهمی بخش که بپذیریم اگر

 پیاده روی. نماید می انکار قابل غیر شهر و ایجاد خاطرات جمعی را  فرهنگی و اجتماعی هایبنیان تقویت در پیاده فضاهای

باشد. و از آنجایی که  منسجم تر آوردن، خاطر به و تفسیر فرآیند دهد می اجازه بنابراین، و دارد محیط به را نزدیکی بیشترین

روی دارای اهمیت اساسی در همین دلیل پیادهشود به چهره شهر بیشتر از طریق قدم زدن در فضای شهری احساس می

 می را شهر "جیکوبز جین تعبیر به. [33] یطی است.های محادراک، هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت

 ذهنی تصویر و شهر سیمای بهبود به پیاده حضور افزایش وسیله به خیابان سیمای ارتقای پس . شناخت خیابانهایش با توان

 [.17] "می کند . اگر خیابان ها جذاب باشند ، به تمام شهر نیز حس جذابیت را خواهند دمید. کمک افراد

روانشناسی »تاثیرگذارترین پژوهش ها در راستای تعیین مولفه های ارتباط شهروندان و محیط شهری، کتاب  یکی از

( است. کانتر با ارائه مدل مکان، سه مولفه مشخصات کالبد، فعالیت و معنا )مفهوم(را ابعاد Canter,1977« )کانتر« »مکان

و محیط شهری با رویکرد هویت وخاطره جمعی در طرح های  اصلی هرگونه پژوهش در زمینه ارتقای کیفیت رابطه مردم

توسعه معرفی می کند. وضعیت کالبدی بعنوان ظرف زندگی هر روزه و فعالیت به عنوان هرآنچه در این ظرف کالبدی تجربه 

عاد موثر است و می شود و معنا به عنوان علت واقع شدن این فعالیت ها معرفی می شود که تغییر هر یک از این ها بر دیگر اب

 [34]. برنامه ها و طرح های توسعه بایستی هر سه جنبه را لحاظ نمایند

ل طبیعی و بستر مصنوع مورد توجه قرار گیرد. مشخصات طبیعی از در شناخت خصوصیات کالبدی بایستی وضعیت عوام

قبیل عنصر آب طبیعی، نهر، رودخانه یا دریاچه پهنه های سبز )باغات یا جنگل(، ارتفاعات و هرگونه عنصر مهم یا نشانه 

تنوع و جذابیت، تعدد ،طبیعی اشاره کرد. در مطالعه خصوصیات کالبدی بستر مصنوع بایستی به بررسی نفوذ پذیری، ریزدانگی

و کیفیت عرصه ها و فضاهای عمومی، استفاده از فضای سبز و عنصر آب، المان های معماری به عنوان تصویر، نشانه ها، تحریک 

فعالیت های  ،[8]گل بصری و توجه به جزئیات، جداره های فعال خیابان و کیفیت تسهیالت و مبلمان شهری پرداخته شود. 

اجتماعی و اجباری دسته بندی می کند. مولفه معنا نیز به دو  سته عمده فعالیت های انتخابی )تفریحی(،شهری را به سه د

دسته تداعی معانی و برانگیختگی دسته بندی می شود. برانگیختگی عمدتاً متمرکز بر اثر مولفه کالبدی بر احساس کاربران 

ی شاخص، طراحی و سبک و عواملی از این قبیل است و تداعی نسبت به فضا و محیط است و شامل نشانه های شهری، بناها

معانی وابسته به حس تاریخ و پیشرفت ارتباط خاطره ای و عناصر هویت ساز و یا تصویر، فعالیت ها و عواملی که موجب هویت 

  .[34]می شود بخشی به محیط 
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 [34]  فرهنگ و خاطره ت،یهو حفظ و یریگ شکل یها حوزه مطالعه یبرا یاستخراج مدل -1 یرتصو

 

با نگاهی گذرا به فضای عمومی شهری، به خصوص فضاهای پیاده، این روزها نقش مبلمان شهری )پیاده روها، سنگ فرش 

بین  ها و مبلمان شهری عواملی برای برقراری ارتباطها( در خدمت رسانی به شهروندان هر شهر بر کسی پوشیده نیست. المان

-گردند و باعث به وجود آمدن حس تعلق مکان، خاطره انگیزی، تمایز، خوانایی و هویت شهری میفرد و محیط محسوب می

 شوند.

اغلب فضاهای شهری جدید، با نگرش به این مسئله است که این فضاها در تداوم منطقی با گذشته طراحی و ساخته 

اند. در طراحی شهری مسیرهای پیاده، فضاسازی مناسب و صحیح معابر و مبلمان اند و عملکرد واقعی خود را از دست دادهنشده

کنندگان از محیط خواهد داشت. این مناسب سازی روها، قطعا اثر مثبتی در رفتار شهروندان و استفادهشهری و مسیرهای پیاده

ها را به دنبال جویی در هزینهدان و صرفهتواند تا حدودی آرامش روحی روانی شهرونهای شهری، میبا توجه به وجود المان

 [33]باشد. داشته 

 
 خالصه ای از نظریات ارائه شده در مبانی نظری پژوهش -1جدول 

 نظریه  کتاب سال نویسنده

 جييييین

 زجیکوب
1761 ............................. 

 وسيیله بيه خیابيان سيیمای ارتقيای پس . شناخت خیابانهایش با توان می را شهر

می کند . اگير  کمک افراد ذهنی تصویر و شهر سیمای بهبود به پیاده حضور افزایش

 خیابان ها جذاب باشند ، به تمام شهر نیز حس جذابیت را خواهند دمید.

 گيييوردن

 کالن
 شهری منظر 1761

 و ددار شيهر در پیياده صيورت بيه انسان برحضور تاکید لوکوربوزیه خالف بر نیز او

 .داند می انسان دید و انسانی مقیاس نیز را شهرها مقیاس

Eyrman 2112 ........................... 
 رویدادهای و وقایع یادآوردن به خاطره: گفت توانمی خاطره از تردقیق تعریفی در

 بيا و تجربیات و هامکان اشیا، افراد، یادآوردن به طریق از فرد وسیله به شده تجربه

 .است معانی تداعی سازوکارهای از فادهاست

 - هالبواکس
 در ای اسطوره توپوگرافی

 مقدس سرزمین

 فضيایی در خياطرات که صورتی در بنابراین، ابدی یم تجلی فضا در همیشه خاطره

 بایسيتی خياطرآوردن به عملِ نتیجه در. رفت خواهند یاد از نگیرند، قرار اجتماعی

 دباش فضایی مبنای دارای

 

 های کالبدی تاثیر گذار بر ایجاد خاطره جمعی از مكان شاخص -4-4
هایی که در مورد فضاهای شهری به ویژه محورهای شهری پیاده با توجه به مطالعاتی که تا کنون انجام شده و نیز ویژگی

ری و ارتقاء منظر گیری از مطالعات در زمینه مناسبات بصمطرح است، و با بهره -با رویکرد هویت بخشی و خاطره انگیزی -مدار

عینی و ذهنی یک فضای شهری به ویژه خیابان و تاکید آن بر عناصر طبیعی و مصنوعی به عنوان عناصر کالبد و همچنین 

شناخت و تحلیل حوزه مداخله طرح، نگارنده به یک سری معیارها و زیرمعیارها به منظور تدقیق مباحث و نتیجه گیری کامل و 
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کالبدی تاثیرگذار بر میزان خاطره انگیزی مکان دست یافته است؛ اما همانطور که عنوان گردید این  جامع برای ارزیابی عناصر

به شرح  1انجامد. این معیارها و زیرمعیارها در جدولمعیارها کلی بوده، و به طور جامع به خاطره انگیزی یک فضای شهری می

 زیر ارائه شده است:
 

 مكان یزیانگ خاطره زانیم بر رگذاریتاث یکالبد ناصرع -2جدول 

 زیر معیارها معیارها

 نفوذپذیری
 کالبدی

 بصری

 ماندگاری و پایداری

 نشانه های طبیعی

 نشانه های مصنوع

 المان ها

 انعطاف پذیری

 مبلمان و اثاثیه شهری

 طرح کف

 رنگ مصالح

 کالبد و عملکرد

 حضور فعال شهروندان

 زمینه گرایی
 انگیزینقش 

 یکپارچگی

 نیازهای انسانی
 امنیت
 زیبایی

 

 معرفی محدوده مطالعاتی -5
با توجه به مبانی نظری ارائه شده، این پژوهش به بررسی نقش عناصر کالبدی در افزایش خاطره انگیزی ساختار شهرها از 

بان کوهسنگی به دلیل نقش تاریخی و دیدگاه، پیاده مداری میپردازد. با بررسی معابر موجود در استخوانبندی شهر مشهد، خیا

هایی که در فضاسازی این ذهن اکثر شهروندان مشهدی دارد و با توجه به کم و کاستیای که در گردشگری و خاطره ذهنی

 از یکی مطالعه مورد خیابان به ویژه برای پیادگان وجود دارد، به عنوان نمونۀ مورد مطالعۀ این پژوهش قرار گرفت. محدوده

 بدین و دارد متفاوت ایجنبه تنوع، از برخورداری لحاظ به آن بصری هایویژگی که باشدمی مشهد شهر وحیاطی مهم قمناط

 خاص فضاهای با کوهسنگی یافته است. خیابان رهایی خورد،می چشم به نقاط درسایر اغلب که مالل آوری یکنواختی از سبب،

 هایردیف .کشاند می آنجا به خاص فضاهای آن برای را مردم و یابدمی خاصی تهوی و شودمتمایز می هاخیابان سایر از خود،

 جذب و پیاده مسیرهای مطلوبیت خطی سبز فضاهای زیرا باشند خطی ویژگی دارای تا اندشده کاشته خیابان طول در درختان

ره این خیابان مغشوش، شلوغ و فاقد اما طی چند دهه اخیر چه .می کند بیشتر کوهسنگی خیابان در پیاده روی برای را مردم

رویه و عدم توجه به کیفیت های محیطی سیستماتیک، ساخت و سازهای بی نگر وهای هویتی شده است؛ فقدان نگاه کلویژگی

های گوناگونی را در این معبر به وجود آورده ، نابسمانیدهی منظر شهریهای بصری و کالبدی در شکلمنظر شهری و هویت

نیاز به توجه به این مهم، اهم کار  تداوم وضع موجود، این خیابان را دچار ازدحام و اغتشاش خواهد کرد، به این ترتیباست که 

 این پژوهش قرار گرفت.
 [34] مشهد یشهر ماتیتقس در محدوده تیموقع -3جدول  

 موقعیت خیابان در تقسیمات شهری مشهد

 مستقر در حوزه میانه غربی یلیحوزه بندی طرح تفص

 1و  8محورها ارتباطی میان مناطق  مناطق شهرداری
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 مشهد یشهر ماتیتقس در محدوده تیموقع -2 یرتصو

 

های تجاری تعریف شده است که دارای کاربری -محدوده خیابان کوهسنگی در طرح جامع مهرازان با نقش عمده مسکونی

 توان سه سکانس اصلی عملکردی را برای محور کوهسنگی مشاهده نمود:باشد. میی، فضای سبز و باغ نیز میدرمان

 سکانس اول: درمانی 

 تجاری -سکانس دوم: مسکونی 

 سکانس سوم: خدمات توریستی و گردشگری 

مات تجاری و در این طرح به نظر می رسد عملکرد محور از یک محور با نقش اصلی مسکونی به یک محور با خد

گردشگری تبدیل گردیده است. فضاهای باز پیشنهادی در طرح تفصیلی )خازنی( حذف گردیده و فقط مجموعه کوهسنگی با 

 .نقش فرا محلی و شهری به عنوان فضای عمومی هویت محور را حفظ نموده است

 

 
 

 

از عمومی که از طریق باغ راه و فضاهای سبز به یکدیگر متصل خواهند توسعه آتی خیابان کوهسنگی توسط چند فضای ب

ساختار هماهنگ با نقش تاریخی محور کوهسنگی به لحاظ گردشگری ایجاد نموده و پیوستگی و انسجام تواند گردید، می

، این محور و شهر مشهد 1414بوجود آورد. همچنین در سند چشم انداز  های اطرافبیشتری را در کل محور و محدوده

محدوده آن نقش مهمی را در ارتقاء کیفیات خاص محور از جمله، سیاحتی بودن، فرح بخشی، دارای اقتصاد خدماتی برتر، 

 [34]. اهمیت باال و ... ایفا خواهد نمود

 [34] یکوهسنگ ابانیخ یبرا مهرازان جامع طرح در یشنهادیپ یهایکاربر لحاظ به مطالعه مورد محدوده یعملكرد یسكانسبند -1نقشه 
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 شناخت و تحلیل معیارهای شناسایی شده در محدوده مطالعاتی -5-1

باشد تا انتهای مسیر )مجموعه ی شروعِ بخش که میدان شریعتی میابتدابا پیمایش در محدوده سکانس مورد نظر از 

این خیابان، به لحاظ مبلمان شهری بسیار ضعیف عمل شده  هایی است، در وضع موجودپارک کوهسنگی( بیننده شاهد ویژگی

های معبر، عمده خی قسمتباشد. از طرفی تداخل سواره و پیاده در برپیاده نیز بسیار نامناسب می پوشش کفِ معابرو از لحاظ 

های جاذب جمعیت؛ عدم های درمانی و مطب پزشکان، عدم تعریف فضاهای شهری مناسب برای کاربریدر جلوی کاربری

های مترو در طول مسیر کوهسنگی و عدم ظرفیت معبر، سد معبر به دلیل ساخت و سازهای ساختمانی و ساخت ایستگاه

توان از موانع دسترسی کامل پیاده و استفاده از حداکثر توان پیاده محلی را نیز می رعایت سلسله مراتب دسترسی در حوزه

های موجود، به دلیل هویت تعریف شده این خیابان در ذهن محوری این خیابان نام برد؛ ولی باز هم با وجود تمامی کاستی

حور به قوت خود باقی است اما در صورت ادامه مردم و نیز وجود تصویر ذهنی واضح، حضور عابرین پیاده تا حدودی در این م

های استفاده از پتانسیلتوان با دار بودن این معضالت، هر روزه از حضور مردم در این فضا کاسته میشود به همین خاطر، می

طول های این محور از حداکثر توان معبر جهت جذب مخاطب استفاده کرد و در تمام ها و کاستیموجود و نیز کاهش ضعف

 روز تداوم حرکتی را در این خیابان میسر کرد. شبانه

محور کوهسنگی به لحاظ نفوذپذیری بصری بسیار خوب عمل میکند و دارای دید های راهبردی است معیار نفوذپذیری: 

حدودی که میتوان با تقویت آن به بحث منظر و نفوذپذیری آن کمک شایان توجهی کرد. اما به لحاظ نفوذپذیری کالبدی تا 

متر یک دسترسی به خیابان کوهسنگی وجود دارد که تا  11مشکل دارد به طوری که طول بلوک ها کوچک بوده و تقریبا هر 

حدود خوانایی آن را کاهش داده است. اما به لحاظ نفوذپذیری پیاده و دوچرخه خوب عمل میکند و پیاده هر لحظه که اراده 

 دسترسی داشته باشد. کند از هر قسمتی می تواند به خیابان

ها عواملی در تشخیص قسمت های مختلف شهرند، خصوصیت نشانه باید چنان باشد نشانهمعیار ماندگاری و پایداری: 

ها عناصر عمدتا کالبدی هستند، که موجب خوانایی و که بتوان آن را از میان عوامل بسیار بازشناخت. به معنایی دیگر نشانه

دند. انواع نشانه ها به دو دسته عمده نشانه های طبیعی و مصنوع قابل دسته بندی می باشند. گرهویت فضاهای شهری می

 :پردازدجدول ذیل به معرفی این نشانه ها در محدوده مورد مطالعه می

 
 نشانه های طبیعی و مصنوعی در محدوده استراتژیک کوهسنگی -4جدول 

 نشانه ها

 طبیعی

 های پارک کوهسنگیبز و مجموعه کوهفضای س

 باغ الندشت

 فضای سبز حاشیه ای خیابان کوهسنگی

 مصنوع

 ساختمان کوهسنگی

 مجموعه تجاری زیست خاور

 فلکه تقی آباد

 برج های کوهسنگی

 شهریور 19بیمارستان 
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 [34]  سمت چپ: استخر و باشگاه کوهسنگی -رو خیابان کوهسنگیمشهد قدیم؛ سمت راست: مسیر پیاده  -3تصویر 

 

این عناصر شاخص و تاثیرگذار در سایت به مانند نقاط لنگرگاهی و مرجع عمل میکنند برخی از این عناصر و نقاط مذکور 

شهروندان ممتاز شده  به واسطه تمایز آنها از زمینه شاخص شده اند و برخی از آنها به خاطر نوع عملکرد خاص و تصویر ذهنی

 محیط طبیعیِ متمایز آن با بافت شهری و فرم آن در محدوده اتراتژیک واند. به طور مثال مجموعه کوهسنگی به لحاظ وجود 

محلی شاخص گردیده و هم به واسطه معنا )سابقه تاریخی و دید و منظرهای مطلوب( و عملکرد به عنوان یک نقطه مرجع و 

د شهروندان قابل بازشناسی است. توجه به نوع تاثیرگذاری عناصر مذکور و حفظ و احیای کریدورهای یک تصویر ذهنی مهم نز

دید به سمت آنها، فعالیت و عرصه های باز شهری، همجوار آنها، نوع قرارگیری در زمینه های جدید و ... می تواند افزایش 

 راز هویت محیطی گردد.خوانایی ارتقاء تصویر ذهنی شهروندان از محیط و در نهایت اح

های شهری تجهیزاتی هستند که جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در ها و المانمبلمانمعیار انعطاف پذیری: 

های مردم، ها و جنب و جوشبخشند. شهر پیشرفته فصل مشترکی است از فعالیتشهر تنظیم میکنند و به آن روح می

ها و به نقاط ثابتی تبدیل می شوند که حرکت روند، مبلمان خیابان هاهر یک به سویی میکنند و همچنان که مردم حرکت می

بخشند. به این خاطر با توجه به چشم انداز گردشگری خیابان کوهسنگی، مناسب است کنند و قوت میها را هدایت میجریان

شود. از طرفی بخش اعظمی از کفسازی تفاده که مبلمان ها و المان های مناسبی جهت تقویت این نقش در این خیابان اس

 باشد که در بسیاری از محدوده شاهد نامناسب بودن کیفیت این نوع کفسازی هستیم.مطالعاتی آسفالت می پیاده راه محدوۀ

 

 
 [34]ورار رفته شده در سنگ فرش پیادهح بكاستفاده از مصالح نامناسب )مانند آسفالت( و عدم پیوستگی و هماهنگی در مصال -4تصویر 

 

 دیگر طرف در میشود محسوب شهری پارک که کوهسنگی پارک و خیابان طرف یک در فروشی خرده و تجاری مراکز وجود

 شود. برقرار خیابان طرف دو بین خودجوشی ارتباط می شود موجب آن،

 دسته کلی تقسیم کرد: 2ان به پوشش گیاهی در حوزه مورد مطالعه را می تو

 )... پوشش گیاهی خطی در امتداد معابر اصلی )مانند درختان خیابان کوهسنگی و 

 )... پوشش گیاهی متمرکز )مانند: باغ الندشت، باغ ملک آباد، پارک کوهسنگی و 

اسبی در دو طرف در خیابان کوهسنگی به عنوان محور مورد مطالعه در حوزه استراتژیک اش، واجد پوشش گیاهی من

راسته می باشد. این پوشش گیاهی عالوه بر تلطیف هوا در بهبود دید و منظر، تناسبات فضایی و مقیاس انسانی فضای پیاده رو 
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نقش بسزایی دارد. البته مهم ترین نقش آن هویت بخشی به منظر شهری این خیابان و ایجاد کریدور بصری متناسب می باشد. 

 [34]شود. از نوع خزان پذیر می باشند و تعداد کمی درختان کاج و سرو در برخی نقاط دیده می اغلب درختان محدوده 

زیر معیار نقش انگیزی بر ساختار و بافت شهری موجود داللت دارد و به دنبال اتصاالت کالبدی به معیار زمینه گرایی: 

ناصر عملکردی و حتی کالبدی که یادآور گذشته فضاهای قدیمی و تاریخی مکان است. که در توسعه های جدید به چنین ع

این محور بوده بسیار کم لطفی شده است. به لحاظ یکپارچگی بافت نیز، دارای جداره بسیار نا منظم و غیر یک پارچه است که 

 نیازمند ساماندهی مجدد می باشد.

او در فضای شهری نظیر امنیت و زیبایی  نیازهای مورد توجه انسان برای حضور بیشتر و فعال ترمعیار نیازهای انسانی: 

که دو رکن اساسی از نیازها را شال می شود در این محور تا حدودی رعایت شده ولی بسیار زیاد نیازمند بازبینی و طرحی 

 برنامه ریزی شده است.

 

 تحلیل یكپارچه سوات -6
حاظ پیاده مداری و کیفیت و کمیت با توجه به مبانی نظری ارائه شده و بررسی وضع موجود خیابان کوهسنگی به ل

مبلمان و نشانه های شهری، به منظور تحلیل این ویژگی و ارائه راهکارهایی متناسب با وضع خیابان، به ارائه نقاط قوت، ضعف، 

 می پردازیم: SWOTفرصت و تهدید های موجود، در قالب جدول 
 

 نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در محدوده خیابان کوهسنگی تحلیل یكپارچه سوات، بیان -5جدول 

 فضایی )نشانه و مبلمان شهری( -عناصر کالبدی 

 عوامل درونی

 نقاط قوت
 وجود پوشش گیاهی مطلوب -

 هویت تعریف شده خیابان در ذهن شهروندان به دلیل قدمت تاریخی و فضای سبز -

 نقاط ضعف

 ت خیابانکمبود المان های شهری متناسب با شخصی -

 استفاده از مصالح نا مرغوب در مبلمان شهری -

 عدم مکانیابی صحیح مبلمان در طول خیابان -

 محدودیت جا به جایی برای افراد ناتوان و معلول -

 تداخل حرکت سواره و پیاده  -

 عوامل بیرونی

 نقاط فرصت

 پتانسیل موجود جهت بوجود آوردن کیفیت های فضایی مناسب -

 جاد و جانمایی نشانه های هویت بخشپتانسیل موجود جهت ای -

 ارتقاء دیدهای استراتژیک به عناصر شاخص طبیعی و مصنوعی -

 پتانسیل تقویت عناصر نشانه ایِ شاخص در ابتدا و انتهای محور -

 امکان تقویت حضورپذیری و پیاده روی -

 نقاط تهدید

 عدم وجود فضاسازی متناسب با عملکرد -

 اولویت ندادن به آن در تردد نادیده گرفتن امنیت عابر پیاده و -

 کاهش فعالیت و روابط اجتماعی و انزوای مردم در فضای محدود -

 کاهش حس تعلق به مکان -

 گردشگری در سطح شهر -عدم تعریف خیابان به عنوان محور تجاری و تفریحی -

 بررسی و تحلیل ویژگی ها و تسهیالت پیاده روی در محدوده استراتژیک -6-1
داف هر برنامۀ ساماندهی و توسعه سیستم پیاده، عبارت است از تامین امکانات جابجایی پیاده برای ترین اهبطور کلی مهم

افراد جامعه همراه با ایمنی، امنیت، دسترسی، پیوستگی و راحتی با توجه به نیازهای جاری و آتی و تشویق افراد به استفاده هر 

 یک مستلزم انجام اصالحات در سایر جنبه هاست.چه بیشتر از این امکانات؛ بطوری که بهبود وضعیت هر 
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 اهداف جانبی که می تواند در ارتباط با توسعه و بهبود سیستم پیاده مورد توجه قرار گیرد عبارت از:

 رسیدن به بهترین و مناسب ترین سیستم حمل و نقل 

 تحرک در فعالیت ها و روابط اجتماعی 

 بهبود توسعه و ساماندهی شهر 

 افیک شهریبهبود وضعیت تر 

 توسعه سیستم حمل و نقل عمومی 

 حفاظت و بهبود محیط زیست 

 صرفه جویی در مصرف انرژی    

 از جمله مقاصدی که در ارتباط با سیستم پیاده مطرح هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ده رویشناخت نیازهای جاری و آتی سیستم پیاده و اولویت دادن به احداث و نگهداری تسهیالت پیا 

 )... بهبود وضعیت فیزیکی معابر پیاده )طرح هندسی و روسازی و 

 کاستن از تصادفات عابرین پیاده 

 )مناسب سازی معابر پیاده برای افراد کم توان )کودکان، سالمندان و معلولین 

 بهبود قوانین و مقررات پیاده روی و آموزش همگانی 

 ط زیست، بهداشت و ...(بهبود وضعیت کیفی معابر پیاده )زیباسازی، محی 

  [34]بهبود مدیریت سیستم پیاده 

 

 
 [34]توجه به عابرین پیاده  -5تصویر 

 

 ارائه پیشنهادات -7
ارائه پیشنهادات به منظور ارتقاء خاطره انگیزی خیابان کوهسنگی با تاکید بر بهبود وضعیت پیاده محوری و نشانه های 

 وارد بیان شده در باال، به شرح جدول زیر بیان می شود:شهری با توجه به م
 ارائه اهداف و راهبردهای در جهت نیل به هدف پژوهش -6جدول 

 سیاست راهبرد اهداف عملیاتی اهداف کالن

خاطره 

 انگیزی

 -بهبود کیفیت کالبدی

 فضایی

 تقویت کیفیات فضایی

 ایجاد نشانه های هویت بخش

 های جاذب جمعیتایجاد گشودگی فضایی در جلوی کاربری

 های شهریها و نشانهرعایت مقیاس انسانی در طراحی المان

توسعه و تجهیز  شبکه 

 روهاپیاده

 ارائه طرح کف سازی

 -اسييتفاده از المييان و مبلمييان متناسييب بييا هویييت تفریحييی

 گردشگری محور

 پیاده رو تامین ایمنی در عبور از عرض

ارتقاء خوانایی و وضوح 

 بصری
 ایجاد نفوذپذیری بصری

 تقویت دید به عناصر شاخص طبیعی و مصنوعی

تجهیز مسیرهای پیاده منتهی به نشانه های شاخص با تاکید 
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 سیاست راهبرد اهداف عملیاتی اهداف کالن

 بر عنصر شاخص

 نورپردازی محور

 توجه به نورپردازی مسیرهای پیاده

 بزتوجه به نورپردازی درختان و فضای س

 استفاده از نورپردازی تعاملی

 projectionبهره گیری از نورپردازی به روش 

 تعریف ابتدا و انتهای محور

 ایجاد و تقویت عناصر نشانه ای

پیوستگی مسیرهای پیاده از ابتدا تا انتهای مسیر به منظيور  

 تشویق پیاده روی

 ایجاد سازمان بصری منسجم در کل محور

 فزایش حضورپذیریا 
ایجاد محیطی سرزنده، 

 پویا و آرام

خلق محدوده هایی خاطره انگیز و نمادین با بهره گیری از 

 الگوهای معماری سنتی

 تقویت درختان محور جهت بهبود سرزندگی مسیر

 دستیابی به پایداری زیست محیطی

تقویت مسیر دوچرخه و ایجاد پارکینگ دوچرخه در فواصل 

 ینمع

 آرام سازی محور

 

با توجه به جدول باال و هدف کلی این تحقیق که رسیدن به تصویر ذهنی پایدار در طراحی مسیر پیادۀ خیابان کوهسنگی 

شود، طراحی هندسی ترین عواملی که سبب حضورپذیری پیاده در فضای شهری خیابان میباشد، می توان گفت یکی از مهممی

 :کند، عوامل دیگر نظیرکننده را به حضور در فضا تشویق و ترغیب می ت که استفادهو معماری زیبای فضاس

ها و طراحی فضای سبز چه در روز و چه در هنگام شب و ایجاد جلوه بصری زیبا از طریق استفاده از گیاهان و گلدان .1

 اینگونه فضاسازی ها؛

معابر و توجه به نیاز تمامی اقشار مردم از جمله افراد تامین ایمنی و امنیت پیاده در فضای خیابان و اصالح وضعیت  .2

 ؛روی در فضاعتماد آنها به پیادهسالمند، معلولین و کودکان به منظور کاهش استفاده از خودرو و باال بردن میزان ا

تری النیتوجه به طراحی مناسب بناها و فضاهای شهری به منظور جذابیت هر چه بیشتر محیط تا افراد سفرهای طو .3

 بصورت پیاده انجام دهند و بتوانند با فضای اطراف در تعاملی سهل تر قرار بگیرند؛

رعایت یکسری اصول در طراحی فضاها و زیبایی و مطلوبیت بصری مسیرها به دیدگاه شهروندان و امکان مشارکت  .4

 شهروندان در طراحی؛

 و استفاده از مصالح مناسب؛توجه به کف سازی مسیرهای پیاده با توجه به شرایط اقلیمی  .1

 ارج نهادن به پیادگان و تفکیک مسیر پیاده از سواره؛ .6

 تامین محصوریت مناسب برای عابر پیاده به منظور تاثیرگذاری مطلوب و مناسب فضای پیاده رو بر مخاطب؛ .9

 بهبود کریدورهای دید پیاده در مسیر پیاده رو؛ .8

ده رو متناسب با هویت تاریخی و گردشگری خیابان به منظور ایجاد استفاده از المان و مبلمان شهری در مسیر پیا .7

 نقاط مکث و نشانه ای در طول خیابان؛
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توانند سبب تشویق پیاده و حضورپذیری هر چه بیشتر وی در فضای شهری و در نتیجه ایجاد سرزندگی و و ... نیز می

فاده کنندگان از فضا داشته باشد و به تشکیل یک هویت واحد ایجاد خاطره ذهنی در ذهن مخاطبین و استپویایی در محیط و 

 از خیابان به منظور قابل شناسایی بودن آن دست یافت.
 

 نتیجه گیری -8
دهی و قابلیت تشخیص فضا در یک ناحیه شهری یا در کل شهر بسیار یابی، آدرسهای شهری در ایجاد حس جهتنشانه

های یر ذهنی از یک شهر را در ذهن بینندگان ایجاد کنند، و به افزایش کیفیتتوانند هویت یا تصوموثر هستند، و حتی می

بصری، خاطره انگیزی و حضورپذیری پیاده و نیز پیاده روی در شهر کمک کنند. بی شک توجه به عناصر کالبدی مطابق با 

هبود پیاده محوری و حضورپذیری زمینه و متناسب با فرهنگ و زندگی مردم هر شهر و حتی هر منطقه از آن میتواند موجب ب

  مخاطبان در فضا و بهره بردن از امکانات بالقوه آن شود. 

های جدید متناسب با هویت گردشگری خیابان ای موجود و ایجاد نشانهبا این اوصاف به منظور ارتقاء و بهبود عناصر نشانه

ها نمودی از انگیز تاکید شود بطوری که طراحی المانمند و خاطره بایستی تا حد امکان بر عناصر اکولوژیک و بومِی هویت

های فرهنگی و تاریخی شهر و بخصوص خیابان کوهسنگی، هویت معماری شهری این خیابان را احیا کند، تا به این ارزش

 ها در عرصه خیابان جلوگیری به عمل آید.یابی نشانههای ایجاد شده در طراحی و مکانترتیب از نابسامانی
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