
38

آذر    88شماره دوم

خيابان به مثابه مقصد
 (meir)خيابان مير
   (Anvers) شهر اَنور
بلژيك
مهدى فاطمى
پژوهشگر دكتراى معمارى
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«آلن. بى. جيكوبز» مى گويد :" خيابان ها بيش از هر چيز فضاى عمومى را تشكيل مى دهند. خيابان ها مايملك عموم و 
تحت نظارت همگانى اند. اگر با «خيابان» شهر خود درست رفتار كنيم، مى توانيم در مقياس كالن  با شهر به عنوان يك 

«مكان» و در نتيجه، با «ساكنان شهر» رفتار درستى داشته باشيم."
ــده هاى گذشته و رقيب مهم آمستردام، در منطقه فالندر  ــهر پر رونق س «اَنور» يا به زبان فيالمانى، «آنتورپن»، ش

بلژيك است. اَنور براى تجديد حيات شهرى و سبقت از رقيب هميشگى اش آمستردام، اقدام به بهبود زندگى 
خيابان هاى خود كرده تا بتواند شركت هاى معتبر و سرمايه هاى بيشتر را به خود جلب كند. افزايش سرمايه 

به معناى افزايش رونق بازار و گردشگر بيشتر است. مسيرى كه انور انتخاب كرده، راهى است 
ــرزنده امروز نيز تصميم به پيمودن آن گرفته اند. اين راه قطعاً از بهبود  ــهرهاى س كه ديگر ش

كيفيت محيطى مى گذرد.
انور تجربه اى است كه كيفيت محيطى مناسب خيابان را در انتظام 
رفتارها، مردم، عناصر كالبدى و طبيعى مى بيند. رفتار هايى نظير 
خريد كردن، ديدن، ديده شدن، گفتگو كردن و تفريح و همچنين 
فضايى كه با تناسبات جذاب خود و در هم تنيدن متناسب كالبد 

ــاخته  ــرايط را جهت وقوع رفتارها فراهم س جديد و قديم، ش
است.

تمامى عناصر محور به صورت كالبدى سازماندهى و 
مملو از مبلمان طراحى شده و تجهيزات مناسب 

شهرى مانند تابلوهاى تبليغاتى است كه 
ــده اند.  با دقت طراحى و به كار گرفته ش
در ميان اين اجزا گروه هاى مختلف سنى 
ــته انور  ــيرى ارگانيك، كه از گذش برمس
ــده، در حال نمايش زندگى  به يادگار مان
ــش از هر چيز  ــتند. اين موضوع بي هس
ــت كه امروز ديگر خيابان  حاكى از آن اس
به عنوان انتقال دهنده كاال و مسافر از يك 
مبدأ به مقصد مطرح نبوده، بلكه خود به 

عنوان مقصد مطرح است.
 


