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شکل گیري، تقویت و مانایی خاطره در 

  فضاهاي شهري،

  نمونه موردي محور شهید چمران شیراز

  چکیده

گســتره اي از ارتباطــات و  شــهروندان،زنــدگی هــر روزه 
 تعـامالت اجتمـاعی و فعالیـت هـا در قـالبی از فضــاهاي     

با محل سـکونتش   وندآشناپنداري شهر. ساخته شده است
در فرآیندي از تجربه و آموزش ایجاد شده و تفاوت حس 
مکانی در اشخاص در شهرها و بافت هاي مختلف نتیجـه  
 .تفاوت تجربیات حاصـل از فعالیـت هـا و فضـاها اسـت     

انباشت هدف این مقاله پرداختن به بررسی رابطه ي بین 
ــر   ــگ ب ــی و  خــاطره و فرهن ــت ادراك، تصــویر ذهن کیفی

سرزندگی شهروندان است تا از این گذر، بتـوان مـدیران،   
برنامه ریـزان، طراحـان و سیاسـت گـزاران شـهري را در      
جهت بهبود ارتباط شهروندان با محیط سکونتی  آن هـا و  
نیــز افــزایش ســرزندگی محــیط هــاي شــهري از طریــق  
مشــارکت دادن کــاربران فضــا در جهــت تــدوین چشــم  

در ایـن تحقیـق،   . ندازهاي توسعه هاي آتـی یـاري نمـود   ا
محور چمران در شهر شیراز به عنوان محـدوده مطالعـاتی   

و نظــرات کــاربران در خصــوص عوامــل  هبرگزیــده شــد
محیطی موثر بر خاطره انگیزي در قالب پرسشـنامه جمـع   

انتخاب محـور چمـران بـه    . ه استآوري و تحلیل گردید
و هویـت  قویـت بخشـی از   تو حفـظ  اهمیت آن در  دلیل

حیات شهري کنـونی و آینـده کالنشـهر شـیراز، پویـایی،      

ي وتنوع کارکردها و قابلیت و شـرایط بهبـود   رفعالیت پذی
محدوده در آینده در جهت افزایش سرزندگی شهري بوده 

نتایج تحقیق بیانگر آن است که حوزه هـاي فعالیـت   .است
عناصـر   و معنا از نظـر کـابران واجـد اهمیـت بیشـتري از     

اهمیت برنامه ریـزي در جهـت    ،کالبدي بوده و همین امر
ارتقاي فعالیت هاي تفریحی و اجتماعی را دوچنـدان مـی   

در واقع، برنامه ریزي براي بهبود عامـل کالبـدي نیـز    . کند
بایستی در جهت افزایش امکان شکل گیري فعالیت هـاي  
 متنوع و نیز بهبود تصویر و سیماي محیط در ذهن کاربران

فضا باشد تا موجب ارتقـاي میـراث هویـت و خـاطرات     
ــر روزه      ــدگی ه ــی از زن ــراث ناش ــع می ــی و تجم جمع

  . شهروندان در محیط هاي شهري گردد

سـیماي  ، خـاطرات جمعـی  ي شهري، فضـا : کلیدواژه ها
  . محیط، سرزندگی، شیراز
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  مقدمه .1

محیط، اعم از شـرایط کالبـدي، معنـایی و معنـوي عامـل      
محـیط از  . از هویتی خاص براي انسان استمهمی در احر

آن جهت که تجلی کالبدي باورها و ارزش هاي فرهنگـی  
جامعه است، می تواند در احساس هویت یـا بـی هـویتی    

محــیط ) 14: 1387حبیــب و دیگــران، .(تاثیرگــذار باشــد
شهري براي ساکن آن نقش ظرف تمامی تجربیات فـردي  

تجمع خاطره هـاي   و جمعی را دارد و در این میان ارتباط
شهرنشینان و عامـل زمـان موجـب ایجـاد خـوانش هـاي       
ــاط     ــه ارتب ــترده در زمین ــاي گس ــژوهش ه ــاوت و پ متف
مداخالت و توسعه هاي جدید در متن شهر و تعامل نسل 

ایـن  . هاي متفاوت کالبد و محتوا در کنار یکـدیگر اسـت  
گذشته "همنشینی گفته ویلیام فالکنر را به یاد می آورد که 

گـاه نمـرده اسـت، در حقیقـت حتـی سـپري نشـده         هیچ
به دلیل همین ارتباطات است کـه گـرایش هـا بـه      ".است

سمت برنامه ریزي در جهـت افـزایش سـرزندگی محـیط     
هاي شهري با نظر به هویت و میراث خاطرات شهروندان 
و توجه به ایجـاد تـداوم تجربیـات شـهري بـا رویکـردي       

 .مشارکتی است

شهري همواره در اندرکنشـی بـا    پیوستگی و تداوم حیات

چنانکـه هـانري   . سرزندگی حیات هر روزه پدید می آیـد 

غنــا و ) Lefebvre,1991(لفـور در کتـاب تولیـد فضـا     

پویایی محیط هاي شهري را وابسـته بـه تجمـع هویـت و     

معنا در قالب زندگی هرروزه می داند و مـی تـوان گفـت    

هري ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان در بسـتر محـیط شـ   

 ,Sternberg(ناشی از تلفیـق کیفیـات گونـاگون اسـت     

الجرم به کلیه ابعاد حیـات اجتمـاعی، اقتصـادي،    ) 2000

گلکـار،  . (فرهنگی و کالبدي نظام شهري مرتبط می شـود 

1386،74 (  

در این راستا، سواالتی که مطرح می شود ایـن اسـت کـه    

ــه بــر ارتبــاط شــهر و   انباشــت خــاطره و فرهنــگ چگون

و کیفیت زنـدگی آنـان اثـر مـی گـذارد و دوم      شهروندان 

اینکه مدیران، برنامه ریـزان، طراحـان و سیاسـت گـزاران     

شهري براي بهبود ارتباط شهروندان و محیط سـکونت آن  

ها و افزایش سرزندگی محیط هـاي شـهري بایسـتی چـه     

ابعادي را مورد مطالعـه و بررسـی قـرار داده و چگونـه از     

تـدوین چشـم انـدازهاي     مشارکت کاربران فضا در جهت

توسعه هاي آتی و حفـظ ارزش هـاي موجـود بهـره منـد      

  . شوند

 

  روش تحقیق  .2

تحلیلی براي نیل به  -در پژوهش حاضر از روش توصیفی

. اهداف و پاسخ به سواالت تحقیق بهره برداري شده است

در ابتدا با مطالعه متون مرتبط با هـدف پـژوهش، ابعـاد و    

ــ  ــراي بررس ــت  معیارهــاي الزم ب ــل کیفی ــاثیرات متقاب ی ت
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ــاي شــهري    ــا محــیط ه ــاربران ب ــاط ک ســرزندگی و ارتب

اســتخراج شــده و خــاطره پــذیري، ســرزندگی و کیفیــت 

محیط در یک مدل مکانی با سه مولفـه کالبـد، فعالیـت و    

درایـن راسـتا از دو   . معنا مورد سـنجش قـرار گرفتـه انـد    

روش مشـاهده مسـتقیم جهــت شـناخت عناصـر و ابعــاد     

یط و تنظـیم معیارهـا و مشـاهده غیرمسـتقیم     مختلف محـ 

و تحلیـل پاسـخ هـاي کـاربران بـراي تعیـین       ) پرسشنامه(

عوامل مـوثر بـر سـرزندگی، کیفیـت و مطلوبیـت محـور       

فراغتی چمران شهر شیراز با تاکید بـر نقـش    -گردشگري

 . هویت و خاطره استفاده شده است

 انگاره هاي نظري .3

  تداوم گذشته در شهر امروز .1.3

ساکنان شهر گسـتره  ) Everyday-Life(ر روزهزندگی ه

اي از ارتباطــات و تعــامالت اجتمــاعی و فعالیــت هــا در 

آشناپنداري شهرنشین . قالبی از فضاهاي ساخته شده است

با محل سکونتش در فرآیندي از تجربه و آمـوزش ایجـاد   

شده و تفاوت حس مکانی در اشخاص در شهرها و بافت 

بیات حاصل از فعالیت هـا  هاي مختلف نتیجه تفاوت تجر

این فرآیند آشـناپنداري در شهرنشـین بـه    . و فضاها است

دلیل ارتباط او با سکونتش در قالب خاطره سازي و ایجاد 

نوعی هویت براساس خوانش او از ریشه دار بودن اقامـت  

ــداوم اســت  ــودن م ــوعی در آن جــا ب . در ســکونتگاه و ن

اله دار و خاطره را همچون تصویري دنب-خوانشی که شهر

چون متنی که در طول زمان و در طی توسعه هاي متمادي 

  .همچنان در حال نوشته شدن است، در ذهن می آورد

شـهر را کتـابی سـنگی     "نتردام پاریس"ویکتور هوگو در 

شـهر را  ) Benjamin,1999(والتـر بنیـامین  . می خوانـد 

کتابی حماسی می داند که حاصل بـه خاطرسـپاري هـاي    

با این خـوانش  . در شهر است) Flaneur(انسان پرسه زن

است که شهر را چون الیه هاي متعدد دیرینه شناسـانه در  

منظري هزارتو کـه  . مقابل دیدگان شهرنشین قرار می دهد

اثراتی از حیات، فرهنگ، سنت ها و وقـایع پیشـین در آن   

  .حفظ شده است

بــر ارتبــاط میــان زمــان و ) Mumford,1981(مــامفورد

شهرهایی که محصول زمـان  . ید می کندفضاي شهري تاک

بوده و چون قالب هایی هستند که حیات متمـادي انسـان   

در این میان نه تنها یادبودهـا و  . در آن ها منجمد می شود

ساختمان ها، بلکه قطعات رفتارهاي اجتماعی، سنت ها و 

رسومات و فعالیت هاي شاخص نیز می توانند در محـیط  

آلـــدو . شـــوند شـــهري بـــاقی مانـــده و مشـــاهده   
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ــانی اي از ) Rossi,1984(روســـی نیـــز شـــهر را بایگـ

خاطرات شخصی و جمعی می داند که پیشامدهاي انسانی 

  .در الیه هاي مختلف در آن ثبت می شوند

خـاطره پـس   -بخشی از متون مرتبط با بحث خوانش شهر

از بحــث ژاك دریــدا در زمینــه پــارادوکس دوگانــه هــاي 

ــور ــته -حض ــاب و گذش ــا ابــ  -غی ــال ب ــوح واژه -داع ن

هســــتی "در مقابــــل ) Hauntology("هــــانتولوژي"

بــه حضــور شــبح وار گذشــته و ) Ontology("شناســی

این )Derrida,1994: 10.(حیات آن در حال می پردازد

جهت گیري به تفسیر تاریخ بـا شکسـتن دوگـانگی هـاي     

پالیمسســت "مـذکور موجــب توجــه مجــدد بــه اســتعاره  

ت یونــانی لغــ. شــد) Freud,1989(فرویــد "رومــی

بـه  ) Palim("پـالیم "متشکل از دو بخـش   "پالیمسست"

به معناي سـاییدن  ) Psestos("سستوس"معناي مجدد و 

و پاك کردن است و به معناي ساییدن و پاك کـردن مـتن   

ــد روي آن   ــاپیروس و نوشــتن مــتن جدی موجــود روي پ

است، در حین این که اثر نوشته هاي پیشین در آن نمایان 

ن اسـتعاره را در اشـاره بـه شـباهت میـان      فروید ای. باشد

ساخت الیه اي شهر و روان بشر به کار بـرد و مقصـود او   

از این واژه ادامه حیات تمامی مراحل اولیه توسعه در کنار 

بیان کننـدگی ایـن اسـتعاره در زمینـه     . آخرین آن ها است

طرح حیات گذشته و حال در کنار هم و رازگونگی تصور 

روي آثار به یادگار مانده و نه مشاهده متن گذشته شهر از 

کامل آن موجب استفاده واژه پالیمسست در ادبیات مرتبط 

. با حیات خاطره و فرهنگ در شهر و نوع خوانش آن شد

ویژگی چنـد الیـه اي توسـعه شـهر در قـرون متمـادي و       

حذف ها و اضافات که به کاوشگر اجازه خوانش شـهر را  

مانـایی  .بیشـمار مـی دهـد   به عنوان ترکیبی از قصـه هـاي   

گذشته در ریخت امـروزي شـهر مـی توانـد خـود را بـه       

صورت تباین شدید و آشوبی گیج کننده نمایـان کنـد کـه    

در عین حال به صورت اجزاي یـک تصـویر هماهنـگ و    

 :Busa,2010.(واجد هارمونی با کـل ظـاهر مـی شـود    

159(  

سیاست هاي شهري در زمینه هویـت و خـاطرات   . 2.3

  شهري

 Collective(ه جهت دهی به خاطرات جمعیمسال

Memory ( از طرف سیاست گذاران و برنامه ریزان

شهري در راستاي سیاست هاي ایجاد هویت جمعی در 

بسیاري از متون مرتبط با ارتباط خاطره، فرهنگ، هویت و 
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مسائل حساس . زندگی هر روزه به نقد کشیده شده است

یري، ثبت و انتقال در این حوزه عبارتند از امکان شکل گ

، دستکاري و )1388میرمقتدایی، (خاطرات جمعی در شهر

سیاست هاي گزینش خاطرات 

، )Huyssen,1997&2003,Ladd,1997(جمعی

جهانی شدن و محو یکتایی خاطرات 

و تعیین ) Assmannand Conrad, 2010(شهرها

هویت تاریخی و فرآیند ایجاد هویت ایده 

طور جداگانه، بلکه با که نه به ) Crinson,2005(آل

ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر از طرف پژوهشگران 

حوزه هاي جامعه شناسی، سیاست، برنامه ریزي، 

معماري، تاریخ، فلسفه و فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته 

  .اند

می توان اذعان داشت که روش دیالوگ شـهر و خـاطرات   

ر شـهر و  تفسـی . بر تمامی ابعاد زمانی شهر پرتو می افکند

شهرنشینان از گذشته ناگزیر بر چشم انداز آینده شهر تاثیر 

چـرا کـه خـاطره در شـهر یـک رونوشـت از       . می گـذارد 

پیشامدهاي گذشته نبـوده و در یـک اسـتعاره پالیمسسـتی     

ــاب   ــوانش و انتخـــ ــار تفســـــیر، خـــ ســـــاز و کـــ

بررسی تعامل شهر در ارتبـاط  )Busa,2010:159.(است

ت شهري ضـروري اسـت   با گذشته اش براي ساخت هوی

و می توان گفت خاطره حاصل دستکاري گذشته از طریق 

  )Huyssen, 1997: 58.(فرآیند انتخاب است

در سیاســت هــاي شــهري، راهبردهــاي هویــت ســازي و 

دستکاري حافظه جمعـی از جملـه ایجـاد مکـان، منظـره      

سازي، بازاریابی شهر و اقدامات فستیوالی از طریق فرآیند 

داخله در خاطرات جمعی شهر با پررنگ سیاستگذاري و م

نمـودن لحظــاتی خـاص از تــاریخ شـهر از طریــق تاکیــد    

فیزیکی و فعالیتی و برندسـازي نشـانه هـاي آن و حـذف     

ــا   ــا پاکســازي ی ــاگوار ب ــایع و پیشــامدهاي ن ترومــایی وق

تغییرات عمده کالبدي نشانه هاي بارز که خـوانش واقعـه   

  ).1صویر ت(را ممکن می سازند، صورت می پذیرد 
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فرآیند تدوین سیاست هاي خاطره شهري .  1 ت

  )نگارندگان(

ایجاد تئاترهاي خاطره با شاخص سـازي بخـش هـاي بـه     

خصوص و حذف یا نهان کردن بخش هاي نـامطلوب بـه   

لحاظ اهداف سیاسـتگذاران بـا وجـود ایـن کـه تـاریخی       

تحریف شده و سوال برانگیز ایجاد می کند که بـا حـذف   

از حافظه شهري همراه است امـا همـین امـر     میزان زیادي

می تواند باعث پیدایش حس نوستالژي براي شهروندان و 

هم اکنـون وسواسـی جهـانی در زمینـه     . گردشگران بشود

تجلیل از خاطرات شهري همسـو بـا ایـده آل هـاي حـال      

حاضر جوامـع و یـادبودگرایی و در عـین حـال تحریـف      

  .)Huyssen, 2003(خــاطرات شــوك آور وجــود دارد

این شکل از رهیافت هاي منتهی به حذف یا ابداع مجـدد  

فضا، کالبد و فعالیت سـابقه اي طـوالنی تـر از مطالعـات     

به عنـوان مثـال تـالش نـاموفق پـروژه      . مطرح شده دارند
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براي تغییـر نقـش    1340-1350در دهه  "شهستان پهلوي"

اقتصاد بافت سنتی بازار به منطقه اي بـراي گردشـگران و   

اب آن از زمان حال بـه گذشـته اي دور و ایجـاد یـک     پرت

مرکز جدید معتبر شهري در اراضی عبـاس آبـاد کـه مـی     

بایست با تصویري که محمدرضا پهلوي از پایتخـت قـرن   

. بیست و یکم براي خود ساخته بود مطابقت داشـته باشـد  

همین باعث دخالت ناگهانی او در سیاسـت هـاي شـهري    

خـــاطره "یــا در کتــاب    و) 236: 1375اورکــاد،  .(شــد 

اشاره به شهرهایی می شـود  ) Crinson, 2005("شهري

که پیش از این سایت هاي صنعتی پیشتاز و مراکز فرهنگ 

مدرن بوده اند و هم اکنون در طی روند صنعتی زدایی بـه  

دنبال ابداع مجدد هویت و ایجـاد نوسـتالژي دوره رونـق    

ونه هاي نم. صنعتی خود در قالب تئاترهاي خاطره هستند

مهم دیگر در زمینه این مداخالت مسـاله حـذف و تغییـر    

تصویر و خاطرات نامطلوب ناشی از یـک واقعـه نـاگوار    

و یا تغییرات ) Huyssen,2003(همچون مورد نیویورك

ایجاد شده در نشانه هاي مرتبط بـا دوران جـدایی آلمـان    

شرقی و غربی در شهر بـرلین و تـالش در جهـت ایجـاد     

ید در جامعه پس از اتحاد مجدد آلمـان  هویت شهري جد

 )Huyssen,1997.(است

تبیین مولفه هاي ارتقاي سـرزندگی محـیط هـاي    . 3.3

  شهري با تاکید بر هویت، فرهنگ و خاطره شهري 

همانطور که پیشـتر ذکـر شـد، سـرزندگی محـیط شـهري       

کیفیتی است که نشان از پویایی و جنب و جـوش حیـات   

ط با بستر سکونتشان اسـت و  هر روزه شهروندان در ارتبا

این ارتباط دائمی در قالب انباشت تجربیات شهري جزئی 

از فرآیند تشکیل مکان و ایجاد حس تعلق به محیط هـاي  

می توان اظهار داشت که )  Sime, 1995. (شهري است

فضایی است که در تعامـل   -سرزندگی پدیداري اجتماعی

ولی ایـن کیفیـت محصـ   . شهر و شهروند شکل مـی گیـرد  

نیست که بتوان آن را با اقدامی دفعی و یکباره تولید کـرد،  

ــتمر    ــرینش مس ــدي از آف ــد فرآین بلکــه ســرزندگی را بای

محســوب کنــیم کــه بــراي هــدایت و کنتــرل آن نیازمنــد 

. تدابیري از سنخ برنامه ریزي و مدیریت راهبردي هسـتیم 

  ) 73 ، 1386گلکار، (

ــنچ ســرزندگی را درجــه مطلوبیــت و ح  ــت کــوین لی مای

سکونتگاه از عملکردهاي حیاتی، لوازم زیستی و ظرفیـت  

و گنجایش زندگی انسـانی تعریـف نمـوده و پـنج مولفـه      

ثبات، هم آوایی، ایمنی، سود و لذا را حمایت و نگهداري 

ــد   ــی کنـ ــر مـ ــرزندگی ذکـ ــان سـ ــوان ارکـ ــه عنـ . را بـ

)Lynch,1984: 118-124  (  رویکـرد لیــنچ در زمینــه

زیست پـذیري فضـا بـا تـامین     سرزندگی، عمدتاً موضوع 

اما در رویکردهاي . امکانات حیاتی را مدنظر قرار می دهد
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نقـش مشـارکت    نوین آفرینش کیفیت سرزندگی در شـهر، 

شهروندان نقشی جوهري اسـت و تعمیـق تجربـه حسـی     

ــه و   شــهروندان از محــیط هــاي شــهري و امکــان مداخل

 نـام » رنگ تعلـق «که از آن به ایجاد  مشخص کردن فضاها،

. برده می شود از گام هـاي اساسـی در ایـن مـورد اسـت     

  ) 74، 1386گلکار، (

بــراي ارتقــاي ایــن ارتبــاط، قــدم اول تلفیــق مطالعــات و 

پژوهش هاي حوزه فرهنگ هویـت و خـاطره شـهري بـا     

) Hurley, 2010: 196. (فرآیندهاي برنامه ریزي اسـت 

 در این راستا براي ایجاد چارچوبی مشارکتی، ابتدا بایستی

مولفه هاي اصلی مـوثر در سـرزندگی محـیط شـهري بـا      

  . رویکرد هویت وخاطره و معیارهاي آن ها تبیین شود

در مرحله دوم، این ابعاد در محیط شهري هدف بـا توجـه   

به مولفه ها و معیارهاي استخراج شده، مورد مطالعه قـرار  

گرفته و در گام بعدي روشن شدن دقیق ارتباط شهروندان 

ریق پرسشنامه و ابزارهاي تحلیل پاسـخ هـا،   و محیط از ط

خط راهنماي اقدامات آینده در جهت افزایش سـرزندگی  

هویت و خاطره مبنا براي برنامه ریزان و طراحـان شـهري   

  . نتیجه مطالعه خواهد بود

یکی از تاثیرگذارترین پژوهش ها در راستاي تعیین مولفـه  

شناسی روان«هاي ارتباط شهروندان و محیط شهري، کتاب 

نتر با ارائه مـدل  اک. است) Canter,1977(» نتراک» «مکان

ــا    ــت و معن ــد، فعالی ــه مشخصــات کالب ــان، ســه مولف مک

را ابعاد اصلی هرگونه پـژوهش در زمینـه ارتقـاي    )مفهوم(

کیفیت رابطه مـردم و محـیط شـهري بـا رویکـرد هویـت       

. وخاطره جمعی در طرح هـاي توسـعه معرفـی مـی کنـد     

ن ظرف زندگی هر روزه با فعالیـت  وضعیت کالبدي بعنوا

به عنوان هرآنچه در این ظرف کالبدي تجربه مـی شـود و   

معنا به عنوان علت واقع شدن این فعالیت ها معرفـی مـی   

شود که تغییر هر یک از این ها بر دیگر ابعاد موثر است و 

برنامه ها و طرح هـاي توسـعه بایسـتی هـر سـه جنبـه را       

  ) Ibid: 155-160. (لحاظ نمایند

ري مدر اینجــا بــا اســـتفاده از پــژوهش هــاي مـــونتگ    

)Montgomery, 1998&2003( ــایم  ,Sime(، س

، بالســــاس )Sternberg,2000(، اســــترنبرگ )1995

)Balsas,2009( ل ، گـــــ)Gehl,1987( اودانــــــل ،

)O’donnell,2008( ، ســـلطانی و نامـــداریان)1389( ،

که بـه  ) 1390(و لطفی ) 1389(خستو و سعیدي رضوانی 

یین معیارهاي هر سه یا برخی از این حوزه هاي اصـلی  تب

پرداخته اند به تبیین معیارها و زیرمعیارهـا پرداختـه شـده    

  ). 2تصویر (است 
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مدل استخراجی براي مطالعه حوزه هاي شکل . 2تصویر 

  )نگارندگان(گیري و حفظ هویت، خاطره و فرهنگ 

مـل  در شناخت خصوصیات کالبدي بایستی وضـعیت عوا 

مشخصـات  . طبیعی و بستر مصنوع مورد توجه قرار گیـرد 

طبیعی از قبیل عنصر آب طبیعی، نهر، رودخانه یا دریاچـه  

، ارتفاعـات و هرگونـه   )باغات یـا جنگـل  (پهنه هاي سبز 

ــا نشــانه طبیعــی اشــاره کــرد  ــه . عنصــر مهــم ی در مطالع

خصوصیات کالبدي بستر مصنوع بایستی به بررسی نفـوذ  

تنوع و جذابیت، تعدد و کیفیت عرصـه   ی،پذیري، ریزدانگ

ها و فضاهاي عمومی، اسـتفاده از فضـاي سـبز و عنصـر     

آب، المان هـاي معمـاري بـه عنـوان تصـویر، نشـانه هـا،        

تحریک بصري و توجه بـه جزئیـات، جـداره هـاي فعـال      

  . خیابان و کیفیت تسهیالت و مبلمان شهري پرداخته شود

  

  

ي را به سـه دسـته   ، فعالیت هاي شهر)Gehl,1987(گل 

اجتماعی و اجباري   ،)تفریحی(عمده فعالیت هاي انتخابی 

فعالیــت هــاي اجبــاري از قبیــل . دســته بنــدي مــی کنــد

کارکردهاي شغلی، مراجعات اداري، عبور و مرور هدفمند 

  . و دیگر عملکردهایی که جنبه اجتماعی یا تفریحی ندارند

  

در  فعالیــت اجتمــاعی ماننــد مالقــات دوســتان، شــرکت 

فستیوال ها، جشن ها، نمایش ها و یا مناسبت هـاي مهـم   

محلی یـا ملـی، پیـاده روي هـا و یـا تجمعـات گروهـی،        

شـرکت در مراسـم مـذهبی و انـواع      اجتماعات خانوادگی،

) انتخابی(دیگر تعامالت اجتماعی و فعالیت هاي تفریحی 
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مانند ورزش یا بازي، خلوت کردن یا قدم زدن، نشستن و 

ستفاده از رستوران یا کافه وجود کاربري هـا و  استراحت، ا

اقتصاد شبانگاهی، فعالیت هاي فرهنگی و دیگر تفریحات 

  . عمومی، محلی و یا موقعیتی و فصلی

مولفه معنا نیز به دو دسـته تـداعی معـانی و برانگیختگـی     

برانگیختگی عمـدتاً متمرکـز بـر اثـر     . دسته بندي می شود

ن نسبت به فضـا و محـیط   مولفه کالبدي بر احساس کاربرا

است و شامل نشانه هاي شهري، بناهاي شاخص، طراحی 

و سبک و عـواملی از ایـن قبیـل اسـت و تـداعی معـانی       

وابسته به حـس تـاریخ و پیشـرفت ارتبـاط خـاطره اي و      

عناصر هویت ساز و یا تصویر، فعالیت ها و عـواملی کـه   

سـلطانی و  ( موجب هویت بخشـی بـه محـیط مـی شـود     

  . )1390نامداریان، 

 روش شناسی تحقیق .4

 محدوده مورد مطالعه تحقیق .1.4

کیلـومتر در شـمال غربـی     7محور چمران با طول بیش از 

 42به صورت بلـوار بـا عـرض     1380شهر شیراز در دهه 

اهمیـت  . متر و به عنوان محور عبوري اصـلی ایجـاد شـد   

را به چمران از آن روي است که بافت مرکزي شهر شیراز 

شهرك گلستان و محدوده (توسعه هاي جدید شهر شیراز 

رودخانه خشک  باغات مجاور،. متصل می کند) معالی آباد

شیراز، ارتفاعات حاشیه اي، طراحـی لبـه هـاي شـمالی و     

وجود عرصه هاي عمومی وکاربري هاي فراغتـی موجـب   

گردشگري به خود بگیرد  -شده تا این محور نقش فراغتی

پویاترین و شناخته شده تـرین محـیط هـاي    و به یکی از 

  . شهري شیراز بدل می شود

هم اکنون براساس طرح هاي فرادست، محور چمـران بـه   

عنوان محدوده ویژه گردشگري چمران مطرح اسـت و در  

این راستا گرایشات مدیریت شهري به سـمت سـاماندهی   

این مسیر در جهت ارتقاي کیفیت و کاهش عوامل مزاحم 

ح هاي موضعی و موضوعی در آینـده محـور   در قالب طر

انتخاب محور چمـران بـه عنـوان محـدوده     . چمران است

مطالعه نیز به علت اهمیت آن در حفظ و تقویـت هویـت   

شهري کنونی و آینده کالنشـهر شـیراز، پویـایی، فعالیـت     

پذیی وتنوع کارکردها و قابلیت و شرایط بهبـود محـدوده   

  . شهري بوده است در آینده در جهت افزایش سرزندگی

 ) داده ها، ابزارها و روش ها(روش تحقیق  .2.4

در ایـن پـژوهش،   . تحلیلی اسـت  -روش تحقیق توصیفی

ابتدا از طریـق مطالعـات کتابخانـه اي حـوزه هـا، ابعـاد و       

معیارهاي عمومی حفظ هویت، خاطره و فرهنگ و جهت 

سپس . افزایش سرزندگی محیط هاي شهري استخراج شد

م محدوده توسـط نگارنـدگان، معیارهـاي    با مطالعه مستقی

ــق      ــی از طری ــراي بررس ــابع، ب ــتخرج از من ــومی مس عم

در این راستا، براساس همگـونگی  . پرسشنامه تنظیم شدند

خصوصیات کالبدي، فعـالیتی و معنـایی، محـدوده مـورد     
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تـا مرکـز   ) زرگـري (مطالعه بـه چهـاربخش پـل مطهـري     

MRI مرکز ،MRI     تان تا هتل چمـران، هتـل تـا بیمارسـ

چمران و بیمارستان تا پل معالی آباد تقسیم بنـدي شـده و   

پرسش نامه با هدف بررسی میزان اهمیت و تاثیر حوزه ها 

و زیرحــوزه هــاي هویــت، خــاطره و فرهنــگ بــر میــزان 

ــیط و      ــاربران مح ــر ک ــران از نظ ــور چم ــرزندگی مح س

شهروندان و پیشنهادات آنان در جهت ارتقـاي سـرزندگی   

م هویت آن در اقـدامات و مـداخالت   محور و امکان تداو

حجم نمونه مورد پرسـش  . آینده مورد تحلیل قرار گرفتند

نفر است و سعی بر این بوده تا نمونـه   60در این پژوهش 

در روز و شب در بخـش  ) پر کردن پرسش نامه ها(گیري 

هاي گوناگون محور انجام گیـرد تـا بازتـاب دهنـده نظـر      

  .کاربران محور چمران باشد

  ه هاي پژوهشیافت .5

اهمیت عناصر موجود در خاطره انگیزي فضا  .1.5

 از دید کاربران

بر طبق اطالعات بدسـت آمـده از پرسـش نامـه هـا،      

در بـازه  ) درصـد  66(اکثریت کاربران محور چمـران  

وضــعیت ســنی . ســال قــرار دارنــد 30تــا  20ســنی 

محــدوده (کـاربران مـورد پرسـش از محـور چمـران      

. نمایش داده شده است )3(در تصویر شماره ) مطالعه

مطلوبیـت و اهمیـت بخـش هـاي     ) 4(تصویر شماره 

مختلف محور چمران از نظر کاربران را نمـایش مـی   

مشـخص مـی   ) 5(با توجه به  تصویر  شـماره  . دهد

درصـد از پرســش شـوندگان در هفتــه    46شـود کــه  

حداقل یکبار به این مسیر مراجعه می کننـد و همـین   

الي این محـدوده در شـهر   آمار نشان دهنده اهمیت با

  . شیراز است

  

  هرم سنی پرسش شوندگان به تفکیک جنسیت. 3تصویر 

  

موقعیت محدوده مطالعه در کالنشهر شیراز و . 4تصویر 

  اهمیت بخش هاي مختلف آن از نظر کاربران فضا
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  میزان مراجعه کاربران به محور چمران. 5تصویر 

ظ هویـت،  زیر حوزه هـا و شـاخص هـاي حفـ     حوزه ها، 

خــاطره و فرهنــگ در ســرزندگی محــور چمــران کــه بــا 

مشاهده مستقیم توسط نگارندگان استخراج و اهمیـت آن  

ها از نظر پرسش شوندگان از طریق تحلیل پرسش نامه ها 

  . بدست آمده است

مشـاهده   1با توجه به نتایج ارایه شده در جـدول شـماره   

) تفریحی(یمی شود که از نظر کاربران فعالیت هاي انتخاب

مهمترین عامل سرزندگی و عنصر اصـلی  ) درصد 53/27(

هویت بخش و خاطره ساز محور چمران بـوده و پـس از   

آن زیر حوزه هاي بسـتر مصـنوع، عوامـل تـداعی کننـده      

معانی، برانگیختگی کیفیـت بسـتر طبیعـی، فعالیـت هـاي      

اجتماعی و فعالیـت هـاي اجبـاري در رتبـه هـاي بعـدي       

به این ترتیب حوزه فعالیـت هـاي   . نداهمیت قرار می گیر

موجوددر محور چمران به عنوان مهمترین حـوزه هویـت   

  بخش و مولد سرزندگی از نظر کاربران شناسایی شده اند 

  

. و حوزه هاي معنا و کالبد در درجه بعدي قرار گرفته انـد 

  ).6تصویر (

حوزه ها و معیارهاي شکل گیري و حفظ هویت : 1جدول 

  یت آن ها از نظر کاربران در محور چمرانو خاطره و اولو
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نمودار دایره اي و تحلیل اسپایدر اهمیت . 6تصویر

  حوزههاومعیارهایشکلگیریوحفظهویتوخاطره درمحورچمران
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از نظر سرزندگی و امکان خلق خاطره و هویت، محـدوده  

هتل چمران تا بیمارستان چمران از نظر کـاربران مطلـوب   

  . با بیشترین مراجعه معرفی شده استترین بخش 

 پیشنهادات کاربران در جهت تقویت فضا .2.5

در جهت تبیـین راهکارهـاي کالبـدي ارتقـاي سـرزندگی      

محور چمران و کیفیت فضـاها از طریـق اقـدامات آینـده،     

چهار دسـته راهکـار طراحـی شـهري و معمـاري، بهبـود       

تسهیالت و مبلمان شهري، برنامه ریزي زمین و اقـدامات  

ترافیکی تعریف شدند که پیشنهادات کـاربران کـه برخـی    

نیز در قالب پاسخ سواالت باز مطرح شـده بـود در قالـب    

  . آمده است 7و تصویر شماره  2جدول شماره 

  

نمودار گرافیکی درصد اهمیت راهکارها و . 7تصویر 

  پیشنهادات بهبود محور چمران 
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بهبود محور اهمیت نسبی راهکارها و پیشنهادات : 2جدول 

  چمران از دید کاربران

  

  

  بحث و نتیجه گیري  .6

هرچند تا کنون نقدهاي بسیاري به رویکـرد مدرنیسـم در   

یکسان انگاري مساله سکونتگاه هـاي انسـانی شـده و در    

حوزه مطالعات شهري پژوهش هاي گسترده اي در زمینـه  

ارتباط زندگی شهري بـا مسـاله خـاطره، هویـت و ریشـه      

ی سکونت صورت گرفتـه اسـت، امـا در    مکان-هاي زمانی

بسیاري طرح هـا و برنامـه هـاي شـهري برنامـه ریـزان و       

  طراحان توجهی به مساله خاطره شهري و حافظه جمعی 

  

  

  

شاید بتوان تفاوت مداخالت شهري با رویکرد بی . ندارند

توجـه بــه عامــل خـاطره و رویکــرد مشــارکتی هویــت و   

ــاطره ــرد رو  -خ ــتالف رویک ــه اخ ــا را ب ــکان و مبن انپزش

روانکاوان در برخـورد بـا مشـکالت ذهـن و روان آدمـی      

با این که مداخله عام و بدون نگاه بـه دیـالوگ   . تشبیه کرد

شهر و خاطره با سرعت بیشتر و همراه با پیچیدگی کمتـر  

است، اما همانطور که ذکر شد می تواند موجب آسیب بـه  

د میراث خاطره شهر شود که حاصل تجمع الیه هاي متعد
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ناشی از زندگی هر روزه نسل هاي متمـادي در فضـاها و   

  .محیط هاي شهري است

بنا به مطالعات انجـام پذیرفتـه، سـه حـوزه خصوصـیات      

کالبدي، فعالیت، معناي شکل گرفتـه از حیـات هـر روزه    

اذهان شهروندان، زمینه هاي شکل گیري هویت و خـاطره  

هرگونـه  . وایجاد سرزندگی در محیط هاي شـهري اسـت  

ــزایش    ا ــاها  و اف ــت فض ــاي کیفی ــه ارتق ــدامی در زمین ق

سرزندگی باید در جهت تعادل بخشی بین این سه حـوزه  

در . و شاخص سازي محدوده مـورد نظـر صـورت گیـرد    

رابطه با ایجاد شناخت موردنظر مطالعـه ریخـت شناسـی    

عناصر کالبدي، نماهـا و خـط آسـمان، کیفیـت فضـاهاي      

هاي شهري، یادمان هـا،  شهري، لبه هاي خیابان ها، نشانه 

مجسمه ها و گرافیتی ها، منظر طبیعی و طـرز آمیـزش آن   

با محیط مصنوع، تقویت فعالیت هاي اجتماعی و تفریحی 

و ایجاد مکان هاي سوم چـون کافـه هـا و رسـتوران هـا،      

گالري ها، فرهنگ سراها، تاکید بـر کارکردهـاي روزانـه و    

مبلمان شـهري و   بهبود تسهیالت و  ایمنی و امنیت،  شبانه،

تاکید بر هویـت، خـاطره و معنـاي محـیط هـاي شـهري       

بایستی مورد توجه برنامه ریـزان و طراحـان شـهري قـرار     

  . گیرد

استفاده از نظر کاربران فضا و مشارکت مردمی در مطالعـه  

کیفیت محیط هاي شهري، موجب می شود تا ارزش هاي 

یـد  هویتی و میراث خاطره شهروندان که ممکن است از د

مدیران شهري و برنامه ریزان توسعه پوشیده باشد، آشکار 

این رویکرد مشارکتی با تاکیـد بـر هویـت محـیط و     . شود

حیات شـهري در افـزایش سـرزندگی، رونـدي زمـانبر و      

نیازمند توجه و مطالعات گسترده و مشارکت جویی وسیع 

از کاربران فضاها و بافت هاي شهري است که بر سیاست 

ت چند وجهی و جامع نگر با افزایش تعامالت ها و اقداما

اجتماعی و معنابخش به محیط از طریق خـود شـهروندان   

تاکید دارد و بـا اسـتفاده از تفـاوت خـوانش هـا و تکثـر       

. سالئق موجب افزایش پایداري اجتماعی ومحلی می شود

پایداري اي که حاصل فعال شدن پتانسیل ها، حفظ ایجـاد  

  . جربیات شهري استبستر هاي خلق خاطره و ت

نتایج پژوهش حاضر در محدوده مطالعه، نشان مـی دهـد   

که حوزه هاي فعالیت و معنا از نظر کابران واجـد اهمیـت   

بیشتري از عناصر کالبدي است و همین امر اهمیت برنامه 

ریزي در جهت ارتقاي فعالیت هاي تفریحـی و اجتمـاعی   

ل کالبـدي  برنامه ریزي براي بهبـود عامـ  . را نشان می دهد

نیز بایستی در جهت افزایش امکان شـکل گیـري فعالیـت    

هاي متنوع و نیز بهبود تصویر و سیماي محـیط در ذهـن   

کاربران فضا باشـد تـا موجـب ارتقـاي میـراث هویـت و       

خاطرات جمعی و تجمع میراث ناشی از زندگی هر روزه 

 . شهروندان در محیط هاي شهري شود
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ABSTRACT  
Every-day life of city residents includes a range of 
communication and social interactions. The size, 
density, and configuration of urban physical 
environment affect the psychological and social 
experiences and behaviors of urban dwellers. 
Citizens' familiarity with the location of residences is a 
result of education and experience, thus having 
different sense of place among people living in 
different cities is a result of different experience too. 
This paper aims to address the relationship between 
the accumulation of memories and perceptions on 
quality, image and vitality to the citizens. From this, 
managers, planners, urban designers and policy 
makers can be effective in improving the 
communication of citizens with their residence 
environment through participation of space users in 
formulating future development visions.  

 
As a geographical community, public space has a 
certain location in the urban structure. As a social 
community, public space is a meeting place for 
different purposes. Central to the notion of public 
space are its claims to be democratic and accessible. 
The meaning of places is defined through their 
identity and more specifically through the harnessing 

of the traditions, memories and historicity held of 
them. Social interaction connects public space to 
physical security. Many public realms in the city are 
time-dependent in their nature. During the daytime, 
market squares, parks and streets might be magnetic 
and inclusive urban areas, but during the nighttime 
they may turn into urban areas of fear. The urban 
landscape is something that we see, but it is also 
something that is produced by stories. There are 
many aesthetic, economic, emotional and nostalgic 
ties to the urban environment. Many meanings of 
signs and symbols are part of our history and identity. 
Human behaviour in urban space is influenced by 
subjective knowledge of the environment. It is 
possible to transfer this knowledge using such kinds 
of materials as novels, diaries, biographies, poems, 
photographs, paintings and films. These sources of 
material help to understand the deep, subjective and 
complex relationships between individuals, groups, 
places and landscapes. 
 
In this study, the Chamran Street in Shiraz was 
selected as the study area. Then the environmental 
factors affecting users in the form of memories were 
collected and analyzed. The reason of choosing 
Chamran was due to its importance in current and 
future urban identity of Shiraz, its dynamism, diversity 
of functions and activities, and its role on increasing 
urban vitality.The resultsindicated thatactivity and 
meaning are two more important factors those 
physical elements, so more attention is required to 
pay on these two via improving social-recreational 
activities. Any effort to improve physical environment 
should be accomplished with enriching diverse 
activities and empowering urban image and legibility 
for users. This would lead to enriching identity, 
collective memories, and livability.  

 
Keywords: Urban Space, Collective Memories, 
Environmental Image, Livability, Shiraz.  

 


