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 چکیده:  

فضای شهری مفهومی عام و گسترده است که جنبه های مختلف فضا را شامل مى شود. فضاهای شهری بخشی از فضاهای     

باز عمومی شهرها هستند که بستر زندگی جمعی را فراهم می آورند. فضاهای عمومی شهری نقش مهمی در زندگی و حیات 

روح  یریشکل گ یبرا یمناسب یتوانند محمل ها یم البتهکه  ع،یمهم و وس یدارند. از جمله فضاها شهروندان بر عهده

مطالعه ابتدا به  نیها و پارک ها هستند.در ا دانیباشند، م یشهر یحس خاطره جمع ژهیو به و یشهر یتعامالت اجتماع

 ی,سپس به بررس میپرداز ی, م یو خاطره جمع ریاجتماع پذ  یشهر یفضاها یاساس میمفاه یمختصر در باره  حاتیتوض

در   میابی یدرم تی, پرداخته  و در نهاباشدیم هیشهر اروم یعموم یاز فضاها یکیشکوفه ,که  یبوستان محله ا ینمونه مورد

بل قا یبوستان , به طور محسوس نیا یمالقات کنندگان آن,  در باز زنده ساز یفضا حس تعلق  به مکان و خاطره جمع نیا

, پرداخته و در ریاجتماع پذ یجمع یفضا کیبه عنوان  یشهر یفضا نیقوت ا ابعادو  یکل جیباشد.در آخر به نتا یمشاهده م

بوستان  نیا یدر باز زنده ساز یکننده حس خاطره جمع جادیو ا یجمع یفضا نیعناصر شاخص ا انیبه ب یریگ جهیقالب نت

تحلیلی، دربستری از مطالعات کتابخانه ای ومیدانی بهره خواهیم  -. دراین پژوهش از روش تحقیق توصیفی میپرداز یموفق , م

 گرفت.

 

 شکوفه, خاطره جمعی, تعامالت اجتماعی, باز زنده سازی  بوستانفضاهای شهری, کلید واژه ها :
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 مقدمه

 باز فضای ورای فضای شهری مفهوم .شود مى شامل را فضا مختلف های جنبه که است گسترده و عام مفهومی شهری فضای

 زندگی بستر که هستند شهرها باز عمومی فضاهای از بخشی شهری هایفضا .است های شهری ساختمان بین رهاشده و

 هستند . بر طرح فلسفى قابل و  عینى و ذهنى دیدگاه دو عام، معناى به ماهیت فضا جستجوى در.آورند فراهم می را جمعی

 اقتصادى، اعى،اجتم هاى زمینه در همه آن کاربردى و عینى ابعاد چون . گردد مى علمى  مقوله اى شهر اساس همین

 اجزاى و شهر به است الزم اعتبار، این به و گذارى است ارزش و سنجش قابل علمى معیارهاى و با ضوابط فضایى و کالبدى،

 و فضاهای خصوصی از یافت؛ توان می گوناگونی فضاهای شهر، یک سطح در .شود نگریسته علمى مقوله یک مانند فضایى آن

 احساس آن به شهروندان همه که فضایی آن حال عین در .یک شهر اهالی همه به تعلقم و عمومی فضاهای تا خانوادگی

 فضای با آنکه جای به شهرها عمومی فضاهای .هستند شهر یک عمومی فضاهای ارتباطند، در آن با و دارند تعلق خاطر

 یا فردی مرزهای از خارج هایی نمکا عنوان ها به زمان همه در و جا همه در تقریبا باشند داشته ارتباط و صمیمی خصوصی

 واقعی و نمادین اهداف از انواعی برای هستند و واسط خصوصی فضاهای بین که طوری به گیرند، می کوچک قرار های گروه

 از که هستند منظوره چند دسترس و قابل فضاهای عمومی فضاهای تشریحی، دیدگاه بنابراین از .شوند می گرفته کار به

 مدیریت و دولتی ایجاد مسئولین توسط اگر فضاها این هنجاری دیدگاه از .قابل تمایز اند فرد و خانوار یانحصار قلمروهای

 اعضای جامعه همه توسط و بوده باز همه روی به و داده قرار مخاطب مردم را کل که طوری به شوند، می تلقی عمومی شوند

 .گذارند می اثر ما زندگی فعاالنه بر که هستند ملموسی های انمک شهری، عمومی فضاهای( 1.)گیرند می قرار استفاده مورد

 گروه همه که این مهم تر .است گسستگی و پیوستگی مداوم، تحول تحرک، مانند سرزندگی، هایی ویژگی دارای فضاها، این

ز تعاریف فضای عمومی در این مقاله به بررسی مفاهیم کلی و پایه ا (2. )حضور یابند فضاها این در توانند می اجتماعی های

شهری , تعامالت اجتماعی و اجتماع پذیری محیط, نقش خاطرات جمعی و حس تعلق به مکان در باز زنده سازی نمونه موردی 

 دست می یابیم.شکوفه ارومیه پرداخته و به نتایج کلی بوستان 

 اجتماعی ابعاد و عمومی فضای  -1

تغییرات  تعامالت، بیرونی، روابط و مناسبات تقویت و ایجاد مکانی جهت نوانع به فرهنگی  اجتماعی دیدگاه از عمومی فضای

تعریف می  میشوند، جمع هم گرد متفاوت عالیق و با خواست ها مختلف ه های گرو که مکانی و اجتماعی های رویارویی و

 به عمومی، اجتماعی فضای بعد .است آن اجتماعی بعد فضاها از اینگونه مهم از ابعاد یکی تعریف، این به توجه با( 3) . شود

 مفهوم دربردارنده عبارت این دیگر، به بیانی( 4.) دارد اشاره فضاها این مدیریت برداری و بهره خلق، جهت آنها فعالیت و مردم
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با  ( 5.)است اجتماعی تعامالت و های جمعی فعالیت وقوع جهت کالبدی های زمین نمودن فراهم و برای عموم آزاد دسترسی

اجتماعی  تعامالت .آنهاست در اجتماعی تعامالت وقوع فضاهای عمومی، اجتماعی ابعاد از بُعد ترینمهم فوق، تعریف به توجه

 ها فعالیت از این دسته .است شهر عمومی فضای در جمعی فعالیتهای بروز و یا (6) فرد چند یا دو میان پویا کنش مفهوم به

 و احوالپرسی سالم ، کردن صحبت همچون  فعال تعامالت شامل و در فضاست اندیگر حضور به وابسته گل، یان زعم به

 شرط که کرد ذکر دراینجا باید .(7)می گردد مردم صحبتهای به گوش دادن و مردم تماشای مانند منفعل تعامالت و کردن

 افرادی دیگر حضور و سبمحیطی منا شرایط وجود منفعل، صورت به چه و فعال به صورت چه جمعی های فعالیت بروز اصلی

 در جمعی فعالیتهای بروز جهت بنابراین (8.) اند نموده مراجعه فضا به  ضروری و های اختیاری فعالیت انجام جهت که است

 جهت سنجش های شاخص و معیارها از یکسری توجه به اجتماعی، تعامالت حامی عمومی فضای یک به آن و تبدیل فضا یک

 و مردم میان رابطه سنجش از که است مولفه های کالنی تمامی ، اجتماعی معیارهای از مقصود .است آن، ضروری ارزیابی

 (9.) می آید بدست  فضا

 معیارهای مورد نیاز فضاهای جمعی اشاره میگردد. اجتماعی ابعاد تعریف جهت به همین منظور به تعریف چند معیار اساسی

الزم .گردد می هویت و نظارت مشارکت و و عدالت، دسترسی سرزندگی، و جذابیت امنیت، و ایمنی :نظر شامل مورد مشترک

به ذکر است که عدم وجود هر یک از معیار های ذکر شده مجموعه ی فضای جمعی باعث عدم پویایی و در نتیجه عدم بهره 

 شده است:مندی مردم از این چنین فضاها میگردد.در زیر به توضیح مختصری از برخی از این معیار ها اشاره 

 مشارکت 1-1

. به همبستگی اجتماعی و (11)فضاهای عمومی در شهر زمینه مشارکت مردم را فراهم آورده و آنها را به هم مرتبط می سازد. 

ارتباطات متقابل چهره به چهره، تحرک فکر و اندیشه و اهمیت زیباشناختی فضاهای شهری تاکید دارد و ارتباطات یک جانبه و 

سودجویانه را نفی می کند. بر این اساس توجه بیش از حد به فضاهای خصوصی را نفی می کند، زیرا در این خودمحوری های 

حالت ارزش های اجتماعی  نادیده گرفته می شود و نهایتا انسان شهر نشین هرچه بیشتر از گذشته منزوی و زندگی جمعی در 

اجازه حرکت و فعالیت های عمومی را به فرد می دهد، آنها را  . فضای عمومی در شهرها( 11)فضاهای شهری کم رنگ می شود

را فراهم می سازد. در مقابل با  "زمینه مشارکت مردم"از محدوده فضای خصوصی بیرون کشیده، با هم مرتبط می سازد و 

سازد .به تسلط فضای خصوصی ارزش های اجتماعی نادیده گرفته می شود و انسان شهری را به زندگی خصوصی مشغول می 

طور کلی، فعالیت ها، پایه و اساس ایجاد یک فضا هستند، اینکه افراد کاری جهت انجام دادن داشته باشند، خود دلیلی جهت 

حضورشان در فضا می شود. وجود فعالیت های زیاد در یک فضا باعث می شود افراد فرصت شانس های زیادی جهت مشارکت 

 (.12)داشته باشند
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 سرزندگی شهری 1-2

را به عنوان ابزار  "سرزندگی"طراحان جهت کسب سهم بیشتر از سرمایه ها، استعدادها،خالقیت ها و توجه جامعه بین المللی 

موثری جهت ارتقای توان رقابتی فضاها در عرصه شهری تلقی می کنند. امروزه توجه صرف به جنبه کمی طراحی و برنامه 

کیفیت اغلب فضاهای عمومی شده است. فضاهای عمومی با میزان جذابیت  ریزی فضا و نگاه تک بعدی به آن، سبب کاهش

فضای  "لنارد"(.  13خود و اثر گذاری بر ذهن انسان می توانند شادابی و سرزندگی در شهرها و محالت آن را تامین کنند )

 عمومی را با شرایط ذیل سرزنده می داند:

 بسیاری را به وجود آورد و همه شهروندان را در کنار هم جمع کند. . عرصه عمومی فعالیت ها، جشن ها و فستیوال های1

 . همه شهروندان به هم اعتماد داشته باشند و برای یکدیگر ارزش قایل شوند.2

 . باعث گفتگو میان شهروندان شود.3

 . چند عملکردی باشد، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... همانند آگورا یونان باستان.4

(.  اما آنچه باعث پیوند سرزندگی فضای عمومی می شود توجه به این ویژگی است 14زیبا شناسانه داشته باشد )مالحظات  -5

که فضای عمومی سرزنده مکانی برای یادگیری باشد. امری که برای تمامی شهروندان به ویژه برای کودکان و نوجوانان ضروری 

شخص می کند که زندگی در آن جریان دارد و نشانه محرز شناسنامه است. فضای جمعی، چارچوب شهر را به عنوان فضایی م

 فردی و اشتراکی است. 

 هویت بخشی 1-3

گفته می شود انسان تنها پدیده ای است که دغدغه هویت دارد و همواره به دنبال ابزاری می گردد که خود را به واسطه آن 

با عرضه خود در فضاهای عمومی بستری برای عرضه این  تبیین کند . هنرهای بومی و صنایع دستی و شاخص های هنری

فعالیت ها آماده می کنند تا شهر از این خالقیت ها استفاده کرده و هویت مند شود. توجه به این فعالیت های بومی و شاخص 

جلب کرده و  های هنری و صنایع دستی ناشی از خالقیت های ساکنین شهر در فضاهای عمومی می تواند گردشگران را به خود

( این پدیده را به خوبی در شهر اصفهان میتوانیم مشاهده کنیم که خالقان صنایع دستی و 15باعث هویت دهی به شهر شود. )

شاخص های هنری در فضای عمومی بازار و میدان نقش جهان اصفهان چگونه باعث هویت دهی به شهر و زنده سازی فضاهای 

 جمعی می شود.

 جذابیت 1-4

عمومی در شهر و نواحی مسکونی چنانچه دارای جذابیت باشند میتوانند به عنوان دعوت کننده مردم و فعالیت ها را از  فضاهای

محیط خصوصی به محیط عمومی بکشانند. جذابیت یک شهر را می توان با توجه به انبوه مردمی شناخت که در فضای عمومی 
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بسیار ساده فعالیت های بیرونی در فضاهای عمومی را در  "یان گل"رانند. آن گرد می آیند و وقت خودشان را در آنجا می گذ

سه گروه طبقه بندی کرده که هر یک نیازمند خصوصیات متفاوتی در محیط مصنوع است: فعالیت های ضروری، فعالیت های 

پیوندند. این گونه فعالیت ها  ( . فعالیت انتخابی مجموعه پیرامون به وقوع می16انتخابی )فراغت شهری( و فعالیت اجتماعی )

نسبت به کیفیت حساس اند و تنها در شرایطی رخ می دهند که کیفیت محیطی مطلوب باشد. ویژگی بارز فضای عمومی خوب 

وجود فعالیت های انتخابی بسیار است. جذابیت ها در فضای عمومی می تواند از طریق چنین مواردی ایجاد شودزیبایی بصری، 

(یک فضای عمومی 17ساعته، برگزاری جشن ها,تنوع ,ایمنی,امنیت و دسترسی آسان ) 24ی هایی با فعالیت های استقرار کاربر

 بی نظیر و جذاب را می توان از میزان استفاده مردم شهر از فضاهای عمومی برای گذران اوقات فراغت شناخت.

 کاربری و فعالیت 1-5

 مختلف،مهمترین های گروه و افراد جذف در ها آن توان و فضا درون موجود یکاربریها و ها فعالیت اجتماعی،نوع رویدادهای

 دفعات این،بعدمیزان ارزیابی وشاخص است مختلف فصول و ساعات در آن بودن فعال و عمومی فضاهای پویائی در عامل

 .است مختلف های درفعالیت ومشارکت فضا به افراد مراجعه

 آسایش و ذهنی تصویر 1-6

 و حمایت میزان و نحوه) پایداری.است ارتباط ازفضا،در ذهنی آسایش دریافت و فضا کالبدی ساماندهی چگونگی با ذهنی تصویر

 این و ازفضا، موثراند ذهنی آسایش دریافت و قرارگاه یک به مردم درجذب فضا بصری خوشایندی و ،تشخص(ازفضا حفاظت

 .نمایند انتخاب جمعی حیات تجربه و زدن توقف،قدم جهت را آن مردم میگردد سبب که است ویژگی

 ارتباط و دسترسی  1-7

 به آن از تیبالدز که فضا به دستیابی نحوه و فضا بودن رویت قابل با دسترسی و فضایی ارتباط و سیرکوالسیون نحوه با ارتباط

 راستا این در.موثراست ضاف مثبت عملکرد و امنیت خود در  که است ای رابطه میکند، یاد فضا بصری و کالبدی دسترسی عنوان

 فضاوجود مختلف نقاط در سالخوردگان و کودکان نظیر ویژه اجتماعی گروه های حضور و حرکت دسترسی،تداوم امکان

 بعد این در کننده  تعیین شاخص های جمله از شهری نقل و حمل سیستم با مطلوب ارتباط و کافی پارکینگهای

 (18).میباشند

 جمعی حیات پذیری و اجتماع -2

 با مردم هنگامیکه .میباشد اجتماعی تعامالت جهت الزم های فرصت ایجاد عمومی فضاهای های ویژگی ابعاد ترین مهم از یکی

 جهت فرصتی جمعی حیات .نمایند می خوداحساس وجامعه مکان با تری قوی میکنند،رابطه تعامل جامعه با یکدیگر سایرافراد

 برای بستری و مختلف های افرادوگروه گردهمائی و اجتماعی فراغت،تعامالت اوقات رانروزمره،گذ زندگی تنشهای از شدن رها
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 و افراد جذب( 19) اجتماعی تعامالت درگروترویج عمومی درفضاهای جمعی حیات.درفضاست آنها ابراز و بیان حضور،آزادی

 ,بیشتر پذیری فضا،جامعه در مختلف یگروهها تحمل افزایش به ترغیب نتیجه در و اجتماعی ،امنیت( 21) مختلف های گروه

 .است سرزنده و فعال فضائی وایجاد

 فضای یک در امر این داردو یکدیگرقرار با تعامل و اجتماعی تعلق حس به نیازمردم پایه بر عمومی فضاهای در پذیری اجتماع

 بین درفضا،ارتباط عدالت دریافت و مالکیت قلمرو،حس ادعای,( 21)فیوزولوژیکی آسایش تامین درکنار کننده حمایت اجتماعی

 و گروهها در آنها عضویت و درفضا مردم پذیری نقش نتیجه ودر متناسب فعالیتهای و رویدادها تعریف مستلزم خود باشد افراد

 .است اجتماعی های شبکه

 (22)پذیر اجتماع عمومی فضای ویژگیهای 2-1

 :است زیر عوامل تامین مستلزم باشد مختلف گروههای و راداف پذیرای بتواند که موفق عمومی فضای یک خلق بطورکلی

 فضا بودن بینی پیش قابل و خوانائی و قلمرو،امنیت،ساختارمنسجم،تداوم تامین.1

 محیطی آسایش و درفضا،پاسخگویی،راحتی مناسب تسهیالت وجود.2

 و خود،گوناگونی بیان امکان دگی،اآلو رمز و پیچدگی چون ابعادی وجود مستلزم که:محیطی اطالعات،شوروهیجان میزان.3

 .درفضاست دلبستگی و جوئی یابی،خلوت تضاد،انتخاب،هویت

 عواملی و کالبدی بعد بر امنیت و خلوت،قلمرو،خوانایئ،آسایش تامین چون فوق،مواردی عوامل ازمیان (23) اجتماعی تعامل.4

 . دارند فضا،اشاره الیتیفع اجتماعی،بر بعد تعامالت و محیطی،حضور تجارب و آگاهی و کسب چون

 کالبدی های ویژگی  2-2

 رابطه وامنیت،در اقلیمی مختلف شرایط در فیزیولوژیکی دسترسی،موقعیت،آسایش نحوه با عمومی فضای یک کالبدی کیفیات

 این به عابرین دعوت محیط زندگی سر و هیجان افزایش سبب عمومی فضاهای در طبیعی عناصر وجود این بر است،عالوه

 اند بسایرحائزاهمیت میان این در نیز میگردند مردم برای بیشر سالمت و خوشایند استراحت،تجارب امکان نمودن فراهم اهاوفض

 عوامل زمره فصا،در در تعامل حضورو به ها انسان درتشویق موثر سایرعوامل و ها،آبنماها یادمانها،پله: چون عناصری(24)

 یکپارچگی و تعیین:چون ای طراحانه کیفیات( 25)میشوند محسوب عمومی فضاهای کالبدی های جنبه ارتقا در تاثیرگذار

 به فضا ادراک در میتوانند نیز وفضائی کالبدی ها،پیوستگی پذیری،فرم،هندسه،مصالح،محصوریت،بدنه فضا،ابعاد،تناسبات،انعطاف

 ( 26)موثرباشند انسان ادراک بر تاثیرمطلوب درنتیجه و کل عنوان

 اجتماعی تعامل نمود عیجم فضای - 3  
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 در را فعالیتی انسانی گروه که آن محض به ولی کند نمی حمطر را خاصی ویژگی هیچ تنهایی ،به خویش مادی مفهوم در فضا

 فضای.( 27) شود می انسانی رفتارهای وقوع برای بستری فضا پس این از .شود می پدیدار فضا نمادین معنای ، کند مکانی آغاز

 شهر فضایی ساخت عناصر ترین مهم از جمعی فضاهای.شود می شامل را فضا های جنبه که است وگسترده اممفهومی ع شهری

 و کارکردی های فعالیت اصلی دهدوبستر می روی آن در شهروندان میان ارتباطات و ها کنش بیشترین که هایی مکان. است

 شهرها در آنها حضور و مردم جذب در مهمی بسیار قشن جمعی فضاهای وجود( 28) .نماید می ایجاد را وندان شهر مراسمی

 ماهیتی و مند نظام خصلتی با که است نمادین و فضای ادراکی نوعی ,کالبدی و فیزیکی جوانب جز به جمعی فضای . است داشته

 و است موثر نآ ادراک در جامعه و اجتماعی فرهنگی نسبیت و داشته ناگسستنی پیوندی جامعه فرهنگ و اجتماعی زمان با مرکب

 شهر در متنوعی کارکردهای جمعی این،فضاهای بنابر( 29) . است جامعه فرهنگی و تاریخی میراث حامل فضاها این همچنین

 :برشمرد زیر صورت به توان می را آنها مهمترین که دارد،

شهروندان اجتماع و گردهمایی برای محلی. 

پایدار توسعه به یدستیاب مسیر در شهروندان اجتماعی نقش تقویت. 

ها نمایشگاه و ها ها،آیین جشن برگزاری برای فضا از استفاده. 

شهروندان میان در مکان حس و هویت تقویت. 

می انجامد. عمومی انسجام به که جمعی خاطره ایجاد 

 جمعی خاطره -4

 های پیام انسان . گیرد می انجام او پیرامون فضای و انسان ارتباط طریق از که است ذهنی فرآیندی شهری، محیط درک

 این گیری شکل در مؤثر عوامل از یکی .آورد می وجود به خود ذهن در محیط از تصویری و کرده دریافت را حسی محیط

 بصورت انسانی علوم آمدن بوجود بدو از جمعی وحافظه جمعی خاطره (.31) است محیط از جمعی یا خاطرات فردی تصویر

 شده مطرح ای ویژه صورت به و خاص مفاهیمی در که ای پدیده عنوان به ولی است، داشته وجود ملموس غیر ملموس یا

 در آن موازات به ( . 31)کرد مطرح را آن هالبواکس نام به فرانسوی معروف شناس جامعه یک بیستم اوایل قرن در باشد،

 در استفاده تأثیر و عمومی های عرصه راحیط در انسانی کیفیات به توجه "محیط روانشناسی" ریزی پایه با 1961 سال

برای  معیارهایی غیره و بنتلی ین ای لینچ، کوین مانند افرادی که طوری به  .شد تلقی مهم امری محیط از کاربران بیشتر

 مورد در گروهی، ذهن در که است ارتباطی و فرایند جمعی خاطره دیگر تعریفی به بنا .دادند ارائه ها محیط این ارتقاء
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خاطره جمعی باعث ایجاد پیوند میان اعضای جامعه , ایجاد حس روشنی از زمان ( .32)گیرد می شکل خاص و مکان خودشان

 فضا کشف خصوص در مور، و آلتمن , پیوند خاطره جمعی با محیط و ایجاد و تقویت هویت شخصی و هویت مکانی میشود.

 و یافتن .فضاست کشف به کیفیت مربوط وعمطب و جدید اهایفض ی تجربه لذت و احساسات تحریک به نیاز "گویند می

 فضاها دیگر یافتن در جهت و شوند وارد جدید فضای یک به ها انسان تا گردد می سبب که است قوی انگیزه کردن کشف

 (.33)حرکت کنند

 جمعی خاطرات های مکان 4-1

تصور  را کالبدی محیط توان نمی باشد، می جتماعا همان که انسانی محیط بدون .است انسانی کالبدی دارای شهری محیط

 انسان .دارد دنبال را خود ویژه رفتار خاص، انسانی محیط هر .دارند خاصی اجتماعی توقع کالبدی محیط هر از افراد کرد؛

 تر قعمی ها آن در را تعلق احساس و زند می پیوندخود را با محیط  (34) شود می قایل مکانی هویتی خود برای زمان طی

 جمعی فعالیت و گردهمایی های و محل ها پاتوق .باشند فعالیتی یا کالبدی توانند می انگیز خاطره عوامل .گرداند می

 مردم، رفتاری نیازهای به توجه (35) ورزید مبادرت آنها هویت حفظ به باید که هستند انگیزی خاطره عوامل از نیز ساکنان

 احساس و سرزندگی باعث اینها ونظایر کردن تجمع گذاشتن، قرار موزه، از زدیدگرفتن، با عکس نشستن، های محل تعبیه

 .دهد می مکان آن به ویژه تعلق

 مکان به تعلق نیاز -5

 که باشد می مختلفی نیازهای دارای روانی، و روحی مادی، همچنین و اجتماعی و فردی ابعاد با موجود یک عنوان به آدمی

 خاصی مراتب سلسله و اولویت دارای نیازها این تأمین بین، این در .باشد می خود حیات طول در آنها تأمین دنبال به همواره

 بینیم، می که طور است همان نموده بندی دسته آنها برآورد اولویت اساس بر را آنها آدمی، نیازهای انواع باشد شمردن می

 بندی اولویت .هرم صدر در که نیازها این ترین مهم از .است شده دیده خاصی بندی اولویت صورت به نیازها این تأمین

و  آگاه خود صورت به چه انسان .است خود ماقبل نیازهای تأمین آن الزمة که باشد می خودشکوفایی به نیاز دارد، قرار نیازها

 که یابد می حققت زمانی امر، این (.36) دارد خودشکوفایی فطری استعدادهای ظهور و بروز به میل ناخودآگاه، صورت به چه

 بدون نیازها سلسله مراتب این تحقق .گردد برطرف تداشتن دوس و تعلق نیازهای جمله از انسان نیازهای از مراتبی سلسله

 و محملی مکان ایجاد و خود نیازهای و خود شناخت با انسان یعنی باشد، نمی پذیر امکان هستی در آدمی جایگاه شناخت

 نیازها، مراتب سلسله تأمین و نیازها انواع به کامل آگاهی و وقوف .رسد می خودشکوفایی به نیازها این اقناع جهت مناسب

 شخصیت مشارکت، فقدان به منجر محیط های شایستگی کمبود طرفی از باشد، می خود خاص مکان و بستر هرکدام مستلزم

 (.37) ددگر می خودشکوفایی عدم نهایت در و فردی های شایستگی ,دادن دست از زدایی،
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 تعلق اجتماعی به مکان  5-1

 های تجربه براساس و داند می مکان از جزئی را خود انسان که شود می منجر مکان با فرد پیوند به ای گونه به حس این

 و فرد به منحصر او نزد نقش این .سازد می متصور خود ذهن در مکان برای را نقشی عملکردها، و معانی ها، از نشانه خود

 اجتماعی رابطه یک رخداد امکان دلیل به مکان یک .شود می احترام قابل و مهم او برای مکان در نتیجه و باشد می تمتفاو

 که انسان هر وجودی شخصیت از بخشی (.38) دهد می شکل را دلبستگی و تعلق افراد، احساس میان مشترک تجربة و

 را آن که طوری شناساند، می نیز دیگران به و کرده شناسایی آن با را خود که است سازد مکانی می را وی اجتماعی هویت

 مکانی تعلق ایجاد در اجتماعی فرایندهای : تعلق محیطی، نشناسی روا در .راستا این در و نامید فضا با خودهمانی توان می

 لحاظ از و شود می اطالق محیط یک با جمع یا فرد شناختی رابطه به مکانی(. 39) دارند اهمیت کالبدی کیفیت از بیش

 حس از باالتری سطح مکان، به دلبستگی و تعلق احساس .اجتماعی است محیط به فرد هویتی رابطه مکان تعلق هویتی،

 یابد می ای کننده تعیین نقش مکان، در حضور انسان تداوم و همندی بهر منظور به فضا و موقعیت هر در که است مکان

 می متجلی محترم و اهمیت با وی برای را که مکان سازد می متصور ذهن در مکان یبرا نقشی آدمی حالت، این در( .41)

 و مکان با ارتباطات که است و معتقد کند می زندگی آن در که است، اجتماعی محیط به فرد هویتی رابطه مکانی تعلق .سازد

 .گیرد می آید صورت می وجود به فرهنگی محیطی در  که پیوندهایی انواع برقراری طریق از مکان به تعلق

 شهری زنده سازی بافتهای باز در جمعی خاطرات نقش -6

 چارچوبی در گروه از عضوی عنوان به نها آ وسیله به تجربه شده رویدادهای و وقایع از افراد مشترک ه خاطر جمعی، ه خاطر

 تداوم و گیریشکل  و رویداد وقوع فضایی مکان، چارچوب که میدهد نشان اندیشمندان نظر بررسی .است فضایی اجتماعی و

 .کرد جستجو مکان های مؤلف بایستی در را جمعی ه خاطر گیریشکل  بر تأثیرگذار هایمولفه  بنابراین .است خاطره

 پذیری، ف انعطا بیرون، یکپارچگی، و ن درو کدیالکتی سکون، ،ع پذیریتجم های فهمؤل است که داده نشان حاضر پژوهش

 زمان و اسامی و ها م رویدادها، نا عملکرد، و فعالیت یادمانی، بناهای و فضایی هایه از مؤلف ن فضاییتعی و ومنظر سیما تداوم،

 از فوق ه هایمؤلف .باشندی م آن تداوم و جمعی ه خاطر گیریشکل  بر مکان تأثیرگذار کاراکتر ههای مؤلف از رویدادها وقوع

نتایج  مبنای بر .خاطره تداوم و رویداد از ذهنی تصویر گیریشکل اد، روید وقوع :تاثیرگذارند جمعی برخاطرات طریق سه

 تهافعالی .دارند خاطرهشکل گیری  بر را تأثیر رویداد، بیشترین وقوع بر تأثیرگذار های مؤلفه تطبیقی، بررسی و محتوا تحلیلی

 جمله از رویدادها وقوع زمان و دمانییا وبیرون، عناصر ن درو دیالکتیک پذیری، ف انعطا سکون، پذیری، عملکردها، تجمع و

 (41) .یباشندمگوناگونی  اهمیت درجات دارای خود نیز، ها مؤلفه این از یک هر .هستند ها هفمؤل این
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 روحیه مشارک تقویت اجتماعی، انسجام ایجاد مکان، به تعلق ایجاد حس شد، اشاره بدان پیشین شهایخب در که همانگونه

 . هستند جمعی کارکردهای خاطرات جمله از ،مکان حس ارتقای و تپذیری

 بررسی نمونه موردی )پارک شکوفه شهر ارومیه( -7

 روابط برای جمعی فضای زندگی و ها خانه خصوصی و خانوادگی فضای زندگی شامل زندگی ی ها عرصه و فضا گستره

به  نیاز شوند، تر فشرده و دودترمح و تر ها کوچک خانه قدر هر .است شهری و ای محله مقیاس همسایگی، در اجتماعی

 عرصه تلقی و برای شهروندان جمعی فضاهای بودن استفاده قابل .شود بیشتر می همگانی و جمعی فضاهای و باز های عرصه

 شهر مطلوبیت الزمه شهری سکونتگاهای اجتماعی در سرمایه موازات به شهر عمومی های عنوان سرمایه به همگانی ی ها

نمونه موردی , به مطالعه بوستان شکوفه شهر ارومیه میپردازیم.این مکان شهری در خیابان حافظ یکی از  است.در بررسی یک

متر مربع  پیش از انقالب اسالمی کاربری گورستان داشته  2741خیابان های قدیمی شهر ارومیه است. با مساحت  بیش از 

ر سال های اول با توجه به روحیه اجتماع پذیری مردم  و نیاز است و مربوط به  اقلیت مسیحیان بوده است .پس از انقالب د

روان شناختی افراد به محیط باز شهری جهت ایجاد تعامالت اجتماعی این مکان تغییر کاربری داده و تبدیل به بوستان گشته و 

طی مطالعات میدانی از امروز این مکان به عنوان یکی از فضاهای نمود حس حیات جمعی عنصری درخشان و موفق می باشد.  

این فضا , می توان دریافت که افرادی که به این مکان مراجعه میکنند , با توجه به مسافت طوالنی که این فضای جمعی  با 

 محل زندگی خود دارد , باز هم به این مکان رجوع کرده و مالقات های خود را به صورت گروهی و فعال پیگیری می نمایند.

بار مورد باز زنده سازی از طرف شهر داری گشته این خود نمود حس  3, 1356از تاسیس آن  در سال  بوستان شکوفه پس

تعلق پذیری افرادی است که به این مکان مراجعه می نمایند بوده و موجب گشته که این مکان به طور متوالی مورد توجه , باز 

  فعال تعامالت شامل و در فضاست افراد حضور به وابسته ،ها فعالیت از این دسته زنده سازی و حفاظت و رسیدگی گردد.

 تعامالت وتقویت روحیه مشارکت پذیری و تعامل اجتماعی و حس سرزندگی کردن و احوالپرسی سالم ، کردن صحبت همچون

ررسی و می گردد.با توجه به موارد و معیار های ذکر شده به ب مردم صحبتهای به گوش دادن و مردم تماشای مانند منفعل

 مطالعه میدانی این معیار ها در بوستان شکوفه میپردازیم:

فضای عمومی سرزنده مکانی برای یادگیری می باشد. امری که برای تمامی شهروندان به ویژه برای کودکان و نوجوانان ضروری 

سب برای تقویت حس تعلق است. این خلصه مهم در این مکان به علت همجواری به مدرسه ابتدایی منجر به ایجاد مکان منا

چندان دور به عنوان افراد سازنده در محیط اجتماعی خود فعالیت مینمایند. ه نده نآیپذیری کودکان به این بوستان  شده و در ا

به طور کلی، فعالیت ها، پایه و اساس ایجاد یک فضا هستند، اینکه افراد کاری جهت انجام دادن داشته باشند، خود دلیلی 

شان در فضا می شود. وجود فعالیت های زیاد در یک فضا باعث می شود افراد فرصت شانس های زیادی جهت جهت حضور
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 های محل تعبیه) در طراحی این فضای جمعی)بوستان شکوفه( مردم رفتاری نیازهای به توجهدر کل  مشارکت داشته باشند.

فضای سبز در میان درختان ستبر و عناصر ابنما  ور درمحل بازی کودکان بزرگساالن و زنان ,حضگرفتن،  عکس محل نشستن،

و شرکت  تجمع محل،های فردی و گروهی نوجوانان و جوانان و کهنساالن قرار تعبیه فضاهای،و روشنایی های تزئینی بوستان

ها باعث این بوستان میگردد.همه ی این به ویژه تعلق احساس و سرزندگی باعث اینها ونظایر در مراسم و آیین های جمعی

گردیده که این بوستان بر خالف سایر بوستان های شهر ارومیه مدام در حال باز زنده سازی و توجه و حفاظت بوده و به عنوان 

 عنصر مطلوب فضای جمعی موفق شهر ارومیه نامیده می شود.

ده و همه باهم باعث شکل گیری فضاهایی عملکردی و مطلوب برای مراجعه کنندگان به این فضا بو نمونه هایی از تصاویر زیر 

 :این بوستان موفق و باز زنده سازی آن می شود

 

 ومیه می باشد.)ماخذ : نگارنده مقاله(رموجود در بوستان شکوفه اکاربردی و عملکردی تصاویر مربوط به عناصر 
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 جمع بندی

 ارومیه نامیده میشود ,میپردازیم:در پایان به ابعاد قوت این بوستان که به عنوان فضای پویا فعال و سرزنده شهر 

 مشارکت فعال افراد در مکان از نمود بارز باز زنده سازی این پارک در طول زمان میباشد.-1

, این فضا به دور از ابعاد فیزیکی خود شده  سرزندگی این فضا مدیون حضور فعال و سازنده مراجعه کنندگان بوده و باعث -2

 .حی و روانی مراجعه کنندگان گرددمکانی برای تامین نیاز های رو

نجام  و زنان و مردان کهنسال با ا, با توجه به این که این مکان در محدوده و هم جوار بافت تاریخی شهر ارومیه قرار دارد  -3

هویت مفهوم  , باعث ایجادکه در زمان های قدیم از ایین و رسوم سنتی شهر بوده  آموزش فعالیت و بازی ها و مراسمات آیینی

 فضا گردیده اند.تاریخی  -اجتماعی

راندن ذوجود عناصر دعوت کننده ی محیطی و المان ها و شرایط ساخته شده  در این فضا باعث شده تا افراد مشتاق گ -4

این جذابیت در فضای عمومی از طریق زیبایی بصری،   بخشی از ساعات زندگی خود را به طور مداوم در این فضا داشته باشند.

ساعته، برگزاری جشن ها,تنوع کاربری ها برای مراجعه کنندگان در هر سن ,ایمنی  24تقرار کاربری هایی با فعالیت های اس

کاربری ها و ایمنی  و امنیت  اتسانی توسط حضور مداوم مردم در بوستان و دسترسی آسان توسط پایانه های شهری و سواره 

این فضای  بی نظیر و جذاب را می توان از میزان استفاده مردم شهر از  شده است. های شخصی و مسیر های پیاده  و .... ایجاد

 بوستان به طور مداوم, برای گذران اوقات فراغت شناخت.

 پویائی و..... عامل ها فعالیت اجتماعی،نوع رویدادهایبوستان و حضور مداوم افراد و   همجوارساعته  24وجود کاربری های  -5

بوستان  به افراد مراجعه دفعات این بعد میزان ارزیابی وشاخص است مختلف فصول و ساعات در آن بودن فعال و بوستان شکوفه

 .است مختلف های درفعالیت ومشارکت

و این حضور افراد به طور مداوم و استفاده عملکردی از بوستان باعث افزایش میزان حمایت و حفاظت از فضا گردیده   -6

ازفضا، به طور محسوس قابل مشاهده  ذهنی آسایش دریافت و بوستان  به مردم درجذب بوستان بصری خوشایندی و تشخص

پیاده روی دوچرخه سواری برقراری تعامل  زدن توقف،قدم جهت را این بوستان  مردم میگردد سبب که است ویژگی این و است

 می نماید. انتخاب جمعی حیات تجربه اجتماعی و در کل 

و دسترسی به الین دوچرخه و مسیر پیاده روی درون بوستان  بودن رویت قابل با دسترسی و فضایی ارتباط و سیرکوالسیون -7

 گروه های حضور و حرکت دسترسی،تداوم امکان موثراست . فضا مثبت عملکرد و امنیت به آن , خود در  دستیابی نحوه و

ن تعبیه فضای ورزشی, فضای بازی کودکان , مبلمان های بوستا مختلف نقاط در سالخوردگان و کودکان نظیر ویژه اجتماعی
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 حمل سیستم با مطلوب ارتباط و کافی پارکینگهای گروهی و انفرادی , فضاهای بازی دونفره و فضاهای تعامل اجتماعی و وجود

 همه و همه باعث کاربری مطلوب و فعال و سرزنده در این بوستان میشود. شهری نقل و

عمومی فعالیت ها، جشن ها و فستیوال های بسیاری را به وجود آورد همه شهروندان را در کنار هم جمع عرصه این بوستان  -8

کند. در این مکان شهروندان به هم اعتماد داشته باشند و برای یکدیگر ارزش قایل شوند. و این باعث تعامل اجتماعی و ایجاد 

الیت های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی میشود و به باز زنده حس خاطره جمعی میگردد همه ی این موارد باعث ایجاد فع

 سازی این بوستان به طور فعال می انجامد. 

 نتیجه گیری:

 و اطالعات افکارو تبادل محل فضاها اند،این سهیم درآن اجتماعی مختلف های گروه افراد که هستند فضاهایی عمومی فضاهای

 که اند تجربه یک باشند فضا یک تنها که آن از بیش فضاهایی چنین .ندهست اجتماعی های شبکه گیری شکل برای مکانی

 مهارتهای ،ارتقا(نفس عزت)خود به جمعی،احترام هویت حس مختلف،دریافت های افرادوگروه میان در تجاربی و تعامل نتیجه

 است. دیدهگر اشاره آن باال به در که هستند مختلفی ابعاد دارای فضاها این. خواهدبود ومشارکتی جمعی

 نشناسی شناسی، روا جامع همچون دانشگاهی مختلف هایه علمی رشت متون در جمعی خاطره زمینه در نظری کنکاشی

 ،باز زنده سازی فضا ایجاد در جمعی خاطره نقش و اهمیت نمایانگر ... شهرسازی و معماری، انسانی، جغرافیای اجتماعی،

 اعضای میان پیوند توافق و نها، مکا و اشیاء با پیوند ،اجتماعی و شخصی تهوی مشترک، ایجاد گذشته از روشنی حس ایجاد

فضاهای سازی  ه باززند در جمعی خاطرات تعامالت اجتماعی ونقش بررسی هدف نوشتار با اساس، این بر .می باشد جامعه

 محیطی و نشناختی، ارو کارکردهای عنوان به "اجتماع پذیری" و "تعلق حس" ارتقای و ایجاد به اشاره ضمن ،شهری

فرهنگی،  محیطی، زیست اجتماعی، اقتصادی، ابعاد این کارکردها، طریق از می توان چگونه که می دهد نشان اجتماعی

 حل به که جامعی اقدام و انداز چشم عنوان به را بافت های شهری ه سازی باززند مدیریتی و فضایی-کالبدی عملکردی،

 بافت های اقتصادی و کالبدی اجتماعی، زیست محیطی، شرایط در را مستمری بهبود شدمی کو و می انجامد مشکالت شهری

 حدوی تا این مطالعه .می شود بافت شهری به دوباره زندگی بازگرداندن موجب و داده قرار تاثیر تحت ارمغان آورد؛ به شهر

 سازی ه باززند و احیاء راستای در را فضا و تعامل اجتماعی پویا در شهروندان خاطرات جمعی از استفاده چگونگی توانسته

 باززنده در این عناصراز  استفاده تمهیدات و راهکارها برخی به و دهد نشان)نمونه موردی بوستان شکوفه( های شهری بافت

 زا حفاظت ،عوامل عملکردی و کاربردی به کارگیری ، بافت با متناسب همگانیحضور پویا و  از استفاده مانند شهری سازی

 اشاره ... و شهر فضاهای در مراسمات و فعالیت های جمعی همچون یشانگیزفعالیت ها و عملکرد های  و محیط زیست

 .نماید
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 عمومی،چنانچه فضاهای فعالیتی و کالبدی ابعادمختلف و فضا پذیری اجتماع بعد در شده اشاره مطالب میان در آخر از

 :زیربدانیم مراحل بر رامبتنی عمومی فضاهای درون جمعی در حیاتحس تعلق پذیری  ارتقا و پذیری فراینداجتماع

 مختلف اجتماعی گروههای و افراد برای فضا بودن پذیرا.1 

 فیزیکی و روانی آسایش تامین.2

 حضوردرفضا از اجتماعی گروههای و افراد بردن لذت.3

 درفضا مداوم و فعال اجتماعی حضور.4

رای عناصر دعوت کنندگی ,امنیت ,مطلوبیت,جذابیت,سرزندگی, ارتباطات,اجتماع چون دا قضایی به توان می دراینصورت

 تکنیک ها و طراحانه تمهیدات راهکارها و مشخص طبقه بندی و تحلیل این حال با پذیری و پاسخگویی فعالیتی دست یافت.

 بوده خارج مقاله این دامنه مطالعاتی از نمود، بازنمایی یا تقویت را جمعی ه های خاطر آن طریق از میتوان که رویکردهایی و

 میباشد. هدف این با موشکافانه ای مطالعه دقیق و جستجویی نیازمند خود، و

 منابع:

 .تهران شهری، ریزی برنامه و پردازش انتشارات مرتضایی، فرهاد مترجم شهری؛ فضای طراحی ، 1379 علی پور، مدنی -( 1)

میزان  بر تاکید با شهرى فضاهاى طراحى کیفى هنجارهاى حبیب , تبارشناسى فرح -بهزادفر مصطفى -وزآبادىفیر احمد سید -فروزانگهر حمیده  -( 2)

 81-57,  92زمستان  32عمومى ,مجله مدریت شهری ,شماره  هاى عرصه در آنها پدیدارى

 . 42 - 35 صص ، 23 شماره زیبا، هنرهای ریهش کیفی،ن ارزیابی و شهری؛ بازنگری عمومی فضای ، 1384 سیفانی مهسا و مجتبی رفیعیان، -( 3)

(4 )- Mitchell, William J (1991), city of bits :space ,place and Infobahn, Massachusetts institute of technology. 

(5 )- Madanipour, Ali (0212) , Whose Public Space?:International Case Studies in Urban Design and 

Development ,Rutledge. 

(1 )-  Latour, Bruno (1991), On Interobjectivity, University of California, San Diego: Mind, Culture and Activity, 

volume3, 002 - 045. 

(7)-  Gehl, Jan (0211), Life Between Buildings (1th edition), Washington, D.C.: Island Press.  

(2 )- Tang ,Hoay Nee, and Tareef Hayat Khan (0210), Revisiting Strategies to enhance Social Interaction in 

Urban Public Spaces in the context of Malaysia, British Journal of Arts and Social Sciences, pp192-010. 

(9 )- Coles, Richard & Maria Caserio (0221), Social Criteria for the Evaluation and Development of Urban 

Green Spaces School of Architecture & Landscape, Faculty of the Built Environment, UCE, Birmingham, UK  

 .دانشگاه علم و صنعت 1392..رویکرد های معاصر در پژوهش های محیطی فضاهای باز شهری .فرهنگ,مظفر 21فصل نامه آمایش محیط.شماره  -( 11) 

 (.جامعه شناسی شهری.چاپ سوم.تهران :انتشارات سمت.1389شارع پور .محمود. ) -(11)
 (.نظریه شهر ,فضا,مدریت شهری.چاپ اول .انتشارات طحان .تهران1391رفیعیان .مجتبی و حسین پور .علی.) -( 12)
ومی شهر و نقش آن در شکل گیری جامعه مدنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری .مجله (.فضاهای عم1386رهنمایی.محمد تقی و اشرفی؛یوسف.) -( 13)

 (15و14انجمن جغرافیای ایران )
 (32(پیش درآمدی بر شهر های سرزنده.ترجمه :لینا طاهری ,مجله جستار های شهرسازی,)1385کیت سیمور,نیکال وتیمر,ونسا.) -( 14) 
 چاپ اول.تهران.انتشارات گوهر..هویت و مردم .1384برزگز.احسان. -( 15)
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 (.زندگی در فضای میان ساختمان ها .ترجمه :شیما شصتی.چاپ اول .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی .1387گل یان ) -( 16)
 - (17) Hartmann,b.(0222).creative industries,innovation and the city creativity,culture innovation-looking for 

new links.we sport,greenwood press. 

(12)-  

(19 )- Sennett, Richard, 1974. "The Fall of Public Man": New York, W W Norton & Compy. 

 (02 )– Whyte, William 1922. "Social life of small urbun space": Conservation Foundation. 

(01 )- Lang John 1994. "Urban Design: American experiance": Van nstand Reinhold 

, بهار  7فصلنامه باغ نظر شماره  –فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی  –سید عبدالهی دانش پور, مریم چرخ چیان  –( 00)

 02-19, صفحات 1371وتابستان 

(03 )- Alvia I, <onto, Monica .FACTORS THAT INFLUENCE THE SOCIAL LIFE AND VITALITY OF 

PUBLIC OPEN SPACES IN MARACAIBO. VENEZUELA. Etd, faclty of the Virginia Polythnic Institute and 

State University 

(04 )- Kapalan, Rachel ; Kapalan, Stephan and Ryan Robert 1992. "With people in mind. Design and 

management of everyday nature": Washington DC, Island press 

(25 )– Whyte, William 1981. "Social life of small urbun space": Conservation Foundation. 

 .شهیدی انتشارات : تهران .3 شهرسازی در ها اندیشه سیر . 1388 . جهانشاه پاکزاد، -( 26)

 14-68  دهم ،تهران،چاپتهران شهر،دانشگاه تا شار , از  1386 محسن حبیبی،سید –( 27)

 633 ، 3 تخصصی،محیط،منظر،شهر،معماری،شماره ،مجله شهر عمومی ،فضاهای 1386علیرضا ، عندلیب -( 28)

 389, 3 هنر،محیط،منظر،شهر،معماری،شماره تخصصی مجله مدنی، حیات تحقق ظرف جمعی ،فضای1386 لواسانی،مونا،یزدانی،مائده -( 29)

 16-5ص  شهر؛ در جمعی خاطرات انتقال و ثبت ، گیری شکل امکان سنجش های معیار ، زیبا هنرهای نشریه 1388 مهتا مقتدایی، میر -( 31)

– فرهاد 1384 « جمعی خاطره و شهرها »، 134 ص ،3 شماره ایرانشهر، اندیشه -131 خاور خسرو   (31 )-  

(32 )- -Till.K.1999. Staging the past. Landscape designs, cultural identity and Erinnerungs politik at Berlins,s 

Neue wache. Ecumene, 1: 051-23 

(33 )- -Altman I.1922, Behavior and environment: advances in theory and research, v.12 41 

 ،  تهران شهر هویت به نگاهی شهر هویت ، 22 ص شهر، انتشارات تهران، اول چاپ1386مصطفی، بهزادفر،  -( 34)

 انتشارات روزنه- مسکونی های بافت به بخشی هستیم؟هویت کجا اهل »، تهران، اول، چاپ 1383  مرواریذ، اصفهانی، قاسمی -( 35)
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