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تاریخ دریافت: 90/2/10 
تاریخ پذیرش نهایی: 90/12/26

بررسی تطبیقی مؤلفه های موثر بر شکل گیری و انتقال خاطرات جمعی 
 در فضاهای عمومی شهری

نمونه موردی: تهران، میدان تجریش، میدان بهارستان و میدانچه تئاتر 
شهر

سحر اسمعیلیان*- احسان رنجبر**

چکیده 
فضای عمومی شهری جایی است که تعامالت و روابط اجتماعی در آن امکان وقوع می یابند و زمینه دیدارهای چهره به 
چهره شهروندان و گفتگو را فراهم می آورد. گذر از فضا به مکان و شکل گیری مکان های شهری به عنوان یکی از اهداف 
متعالی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای عمومی شهری مدنظر است. یکی از مفاهیم مهم در این گذار خاطره انگیزی 
مکان در پی شکل گیری و انتقال خاطرات جمعی است. با وجود نقش موثر خاطرات جمعی در ارتقا کیفیت مکان های 
شهری و همچنین تجربه غنی فضاهای عمومی شهری در شهرهای تاریخی ایران، در ادبیات طراحی شهری کشورمان، 
جایگاه ویژه این موضوع در فضاهای عمومی شهری امروزی به خوبی مورد کاوش قرار نگرفته است. در فرایند پژوهش 
از روش های مختلف تحقیق تاریخی، مقایسه و تحلیل محتوا جهت دست یافتن به مولفه های موثر بر شکل گیری خاطره 
و  بهارستان  لذا سه میدان تجریش،  را کامل می کند.  فرایند  این  نمونه های موردی  و پژوهش  استفاده می شود  جمعی 
میدانچه مقابل ساختمان تئاتر شهر با هویت های ویژه جهت سنجش عوامل موثر بر خاطره جمعی در گردآوری اطالعات 
به صورت میدانی با روش های مشاهده و پرسشنامه در یک تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفته است. به دنبال تبیین 
عوامل موثر بر شکل گیری خاطره جمعی در فضاهای عمومی شهری، نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که ترکیب سه 
مفهوم کالبد مکان، معنای مکان و فعالیت و رویدادهای مکان، مفاهیم پایه ای شکل گیری خاطره جمعی است. تفاوت 
در مولفه های شکل دهنده به این سه مفهوم متناسب با هویت مکان، تمایز در خاطرات جمعی فضاهای عمومی شهری 
را سبب شده است. به گونه ای که در میدان تجریش و میدانچه تئاتر شهر نقش فعالیت و رویدادهای مکان و در میدان 

بهارستان معنای مکان نقش موثرتری در شکل گیری خاطرات جمعی داشته اند. 

واژگان کلیدی: فضای جمعی، هویت مکان، خاطره جمعی، میدان تجریش، میدان بهارستان، میدانچه مقابل 
ساختمان تئاتر شهر.

* کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
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مقدمه
فضاهای عمومی شهری یا فضاهای جمعی شهری بستر شکل گیری حیات مدنی در شهر بوده که مناسبات چهره به چهره، 
تظاهرات سیاسی، جشن ها و اعیاد در آن برگزار می شود و از پس این تعامالت، بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی جامعه 
و انتقال ارزش های مشترک جامعه شکل می گیرد. "فضاهای جمعی بستر مشترکی است که مردم فعالیت های کارکردی و 
مراسمی را که پیونددهنده اعضای جامعه است، در آن انجام می دهند، چه روزمرگی های معمولی باشد و چه جشنواره های 
دوره ای )Madanipour, 2000, p. 215(. دو مفهوم فرم)کالبد( و عملکرد محتوا مهم ترین عوامل شکل دهنده به فضاهای 
عمومی بوده که نوع ترکیب این دو مفهوم به شکل گیری ماهیت متفاوتی از فضا منجر می شود. یکی از ایده آل های متصور 
بر فضاهای عمومی ارتقا کیفیت آن ها تا سطح مکان است. عوامل موثری در گذر فضا به مکان دخیل هستند که یکی 
از مهم ترین آن ها خاطره انگیزی مکان است. رویدادها و تعامالت انسان است که فضا را خاطره انگیز کرده و هم پیوند با 
تجارب پیشین و آتی او قرار می گیرد و در این حالت است که پدیده ای به نام خاطره جمعی شکل می گیرد که در گذر 
زمان در ذهن شهروندان مانده و جزئی از هویت مشترک جامعه خواهد شد. با وجود نقش موثر خاطرات جمعی1 در ارتقا 
کیفیت مکان های شهری2 و همچنین تجربه غنی فضاهای عمومی شهری در شهرهای تاریخی ایران در ادبیات طراحی 
شهری کشورمان این موضوع به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته و عمده نوشتارهای موجود به توصیف این مفهوم پرداخته 
و جایگاه آن به ویژه در فضاهای عمومی شهری امروزی مورد کاوش قرار نگرفته است. لذا درک فرایند شکل گیری و 
انتقال خاطرات جمعی با نفوذ در محتوای فضاهای عمومی شهری در ترکیب با بستر کالبدی محقق می شود. این نوشتار 
تالش دارد با بررسی مفهوم خاطره جمعی در سه فضای عمومی شهری میدان تجریش و محدوده اطراف، میدان بهارستان 
و محوطه مقابل ساختمان تئاتر شهر با هویت های مختلف، در راستای کشف مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و انتقال 
خاطرات جمعی گام برداشته و به نتایج این موضوع در ارتقا کیفیت محیط های شهری اشاراتی داشته باشد. در این مسیر 
به دلیل نزدیکی ماهوی دو مفهوم مکان و خاطره جمعی، مفاهیم مکان، حس مکان و هویت مکان به عنوان مفاهیم پایه در 
چارچوب نظری مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه نتایج حاصل از مبانی نظری به صورت مدلی جهت بررسی نمونه های 
موردی در قالب جدول ارائه می گردد که پرسشنامه ها با استفاده از مفاهیم همین جدول تنظیم شده و فرایند تحقیق به 

صورت میدانی و حضور در سایت آغاز می شود. 

1. اهداف، سؤاالت و روش پژوهش
هدف اساسی این پژوهش دستیابی به معیارهایی جهت ارتقا مفهوم خاطرات جمعی در فضاهای عمومی شهری امروزی 
است. لذا این پرسش اساسی مطرح می شود که شکل گیری و انتقال خاطرات جمعی در فضاهای عمومی شهری چگونه و 
توسط چه مؤلفه هایی شکل می گیرد؟ لذا سطح این پژوهش کنکاش دقیق درون فضاهای عمومی شهری است در فرایند 
پژوهش از روش های مختلف تحقیق تاریخی، مقایسه و تحلیل محتوا جهت دست یافتن به مؤلفه های موثر بر شکل گیری 
خاطره جمعی استفاده می شود. در نخستین گام، مطالعات کتابخانه ای ابزار گردآوری اطالعات چارچوب نظری بوده که 
این مبنا جدول تحلیلی شامل مفاهیم اصلی خاطره ساز مکان، مؤلفه های شکل دهنده و معیارهای سنجش تدوین  بر 
گردیده است. تنظیم و طراحی این جدول بر اساس مدل های پایه مرتبط با مکان صورت گرفته و وضعیت و ماهیت عمومی 
فضاهای شهری در ایران نیز در این جدول موثر بوده است. در این جدول عناصر خاطره ساز در مکان با توجه به مبانی 
نظری مقاله که به شکل گیری مکان و مفهوم خاطره جمعی می پردازد استخراج شده و سپس مؤلفه های شکل دهنده به 
مکان با توجه به ماهیت عمومی فضاهای شهری در ایران مطرح شده و در نهایت طی یک مطالعه تحول تاریخی، برداشت 
میدانی، تحلیل وضع موجود و مصاحبه با مردم به صورت نمونه، معیارهای سنجش مشخص شده است. این معیارهای 
سنجش در واقع مصداق های عینی مؤلفه ها به عنوان عوامل خاطره ساز در وضعیت موجود هستند. بر مبنای این مصادیق 

عینی پرسشنامه تهیه گردیده و مصاحبه عمیق جهت میزان تأثیرگذاری معیارها صورت گرفته است.

نمودار 1: فرآیند مقاله جهت بررسی نمونه های موردی
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تعداد افرادی که جامعه آماری این تحقیق در میدان تجریش، میدان بهارستان و محوطه مقابل ساختمان تئاتر شهر به 50 
نفر از هردو گروه مرد و زن به نسبت مساوی است که سعی شده از هر طیف از گروه سنی را شامل شود. انتخاب این تعداد 
به عنوان جامعه آماری به این دلیل است که در بازدیدهای اولیه که در ساعات اوج حضور افراد در محل ها انجام شد، تعداد 
افراد استفاده کننده از فضا که مخاطبان پیاده در فضا بودند و حالت عبوری هم نداشتند حدود 450 تا 650 نفر تخمین 
انتخاب 10 درصد از این میزان می توانست حجم مناسبی برای نمونه جامعه آماری پژوهش باشد. جامعه  زده شد لذا 
آماری از طیف متنوع استفاده کنندگان فضا شامل کسبه، ساکنین محدوده و کاربران عمومی فضا انتخاب گردیده است.

در خصوص مشخصات پرسش شوندگان باید ذکر شود که در میدان تجریش غالب افراد شامل کاربران عمومی و کسبه 
بازار و حاشیه میدان بوده است اما همان طور که در سؤاالت هم مد نظر نویسندگان مقاله است در خصوص این فضای 
شهری بومی بودن افراد )ساکنین محدوده( و عدم سکونت آن ها جهت طی روند مقاله مهم بوده است. در خصوص میدان 
بهارستان اغلب پرسش شوندگان افرادی بودند که جهت انجام فعالیتی به میدان آمده بودند که اغلب فعالیت اداری و یا 
خرید از محدوده اطراف آن را هم شامل می شده است، همچنین عده ای نیز جهت بازدید از مسجد و مدرسه کنار میدان 
به این فضا مراجعه کرده بودند. فضای مقابل مجموعه تئاتر شهر با توجه به ماهیت فرهنگی که در خود دارد بیشترین 
مخاطب را از قشر دانشجو داشته و عده کمتری نیز از ساکنین محالت اطراف بوده اند. تحلیل آماری داده های برداشت شده 

نتایج میزان موثر بودن مؤلفه های شکل دهنده و به دنبال آن مفاهیم اصلی خاطره ساز را فراهم می آورد.
در این تحقیق از روش تحلیل قیاسی جهت ادامه روند پژوهش استفاده شده است به این ترتیب که در ابتدا با توجه به پتانسیل ها و 
وضع موجود هر یک از نمونه های موردی که، معیارهای ثابت و مشترکی برای هر سه نمونه بر اساس ماهیت فضاهای شهری در 
تهران است به عنوان مفروضاتی پذیرفته شده، مبنای قیاس در نظر گرفته شده است که در پرسشنامه ها به آن پرداخته شده است. 
همچنین در این پژوهش جهت تکمیل مطالعات آماری از نرم افزار Excel استفاده شده است و همان طور که از ماهیت تحقیق روشن 

است تحلیل های آماری نیاز به طی فرآیند پیچیده ای ندارد.

2. مفهوم مکان و حس مکان3 
امروزه خلق مکان4 به عنوان یکی از مهم ترین اهداف عمده فعالیت های طراحی شهری مطرح شده است.در ادبیات طراحی 

شهری مفهوم خاطره جمعی در یک رابطه تنگاتنگ با مفهوم مکان قرار دارد.
متخصصین مختلف از جنبه های مختلفی مکان را مورد بررسی قرار داده اند. چومی5 مکان ها را کانونهایی از فضا می داند 
که به کمک حوادث و رویدادها معنی می شوند )Tschumi, 1994, p. 15(. در واقع با ایجاد تفاوت و تنوع قابل ادراک برای 
ذهن، میان فضاهای مختلف می توان به آفرینش مکان در سطح شهر دست یافت. در نتیجه مکان به معنای جایی جهت 
جاری شدن رویدادها، شکل گیری وقایع و مراودات چهره به چهره است. کانتر6 مکان ها را متشکل از تعامل و اشتراک بین 
فعالیت ها و خواص فیزیکی و مفاهیم معنایی می داند )Canter, 1997, p. 152(. کانتر مکان را نتیجه ای از ارتباطات میان 
سه مفهوم فعالیت ها، مفاهیم و خصلت های فیزیکی می داند )Canter, 1977, p. 158(. پانتر هر سه مؤلفه فعالیت، کالبد 
و معنی را در خلق حس مکان دخیل می داند و از آنجا که مؤلفه های سازنده حس مکان به خلق مکانی واجد معنا ختم 
می شود می توان این سه مؤلفه را اجزای اصلی مکان دانست )Golkar, 2000, p. 53(. از نظر شولتز7 مکان با برآورده کردن 
چیزی که محیط کم دارد، عالوه بر آنکه محیط را کامل می کند آن را قابل درک و فهم نیز می سازد و به نوعی او مکان 
را فضایی می داند که درک و احساس شده و جایی در تجربیات انسان دارد و می گوید مکان می تواند بستر الزم را برای 
ارتباط برقرار کردن انسان ها فراهم کند و سبب شکل گیری تصویر ذهنی روشنی شود که مکان را برای او ممتاز سازد 
)Norbrg-schulz, 1994, p. 80(. ادوارد رالف8 به عنوان یکی از نخستین متخصصین این حوزه مکان را از منظر دیگری 
تعریف می کند. برای او مکان ها، پایگاه های معنایی هستند که در طول زمان بر اساس وقایعی شکل گرفته اند. در واقع ادوارد 
رالف مکان را با حضور انسان و روی دادن رخدادی تعریف می کند اما حس مکان را چیزی فراتر از آن و در پیوستگی با 
زمان گذشته می داند و همچنین سه عامل ساختار فیزیکی، فعالیت و معنا را برای ایجاد حس مکان در مردم تأثیرگذار 
میداند )Carmona, 2006, p. 9(. در پی بررسی مفهوم مکان ذکر این نکته ضروری است که تمایز خصوصیات یک مکان 
از مکانی دیگر سبب ایجاد تفکری در ساکنان شده که مکان زندگی آن ها دارای کیفیاتی خاص است و در پی آن حسی 
به نام حس تعلق را در آنان نسبت به فضا ایجاد خواهد کرد که لنگ9 از آن با عنوان حس شهروندی نسبت به مکان یاد 
می کند )Lang, 1994, p. 291(. در پی شناخت یک مکان باید این نکته را مدنظر داشت که شناخت یک مکان، پدیده ای 
اجتماعی است. مکان ها، با توجه به آنچه دیگران درباره آن ها می گویند، معرفی می شوند و هر فرد با توجه به ویژگی های 
اجتماعی، سن، جنس، قومیت، ملیت، تخصص و مانند آن، اطالعات دریافت شده خود از مکان را پاالیش کرده و تصویری 
از مکان ایجاد می کند. به بیان دیگر اگرچه حس مکان ممکن است شخصی باشد، اما نتیجه دریافت عمومی جامعه است 
)Hague, 2005, p. 6(.10 حس مکان می تواند ضامن ایجاد تعلق خاطر در افراد و نهایتاً به ثبات و ماندگاری شهر در ذهن 
شهروند منجر شود. چنانکه می تواند پلی باشد میان گذشته و آینده شهروندان، و فضا را تبدیل به مکان نمود و به آن بار 
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معنایی دهد. یکی از عوامل تأثیرگذار در رفتار انسان در مکان های عمومی نحوه ادراک او از مکان است. انسان ابتدا وارد 
فضا شده سپس با کمک حواسش آنچه را به آن نیاز دارد از فضا درک می کند و در پی آن با تطبیق آنچه که درک کرده با 
تصاویر ذهنی، الگوها و خاطرات گذشته اش با فضا مأنوس شده و آن را تبدیل به مکان می کند. هر چه این فرآیند آسان تر 
و درعین حال با قوت بیشتری صورت پذیرد مکان واجد شخصیتی خواهد شد که منجر به منحصربه فرد شدن آن می شود. 
لذا در یک جمع بندی اولیه می توان گفت خاطره مخاطب فضا نقش مهمی در شکل گیری مکان دارد11. هر چه میزان 
خاطره شهروندان از مکان بیشتر باشد طبیعی است رجوع دوباره شهروندان به مکان، حس تعلق بیشتر می شود."مکان 
به عنوان ظرفی که دربرگیرنده وقایع و حوادث است می تواند به حفظ خاطرات کمک کند.یک خاطره واضح و روشن 
مستقیماً به یک مکان مشخص مربوط می شود.به عبارت دیگر، خاطره، مکان محوراست یا حداقل به پشتوانه مکانی نیاز 
دارد )Mirmoghtadaee, 2009, p. 7(. موارد مطرح شده در این قسمت به صورت خالصه با تکیه بر نظریات متخصصین 
پیشگام این حوزه، جایگاه، نقش و ارتباط متقابل خاطره جمعی با مفهوم مکان را بیان می کند. لذا در قسمت به بیان 

مفهوم خاطره جمعی پرداخته می شود تا اشتراکات و ارتباط متقابل این دو مفهوم تبیین گردد.

3. مفهوم خاطره جمعی و حافظه تاریخی در فضای شهری
"در اوایل قرن بیستم جامعه شناسی به نام هالبواکس12 مفهوم خاطره جمعی را مطرح نمود در واقع او در این مطلب به 
پدیده هایی که سبب می شد تا جامعه ای احساس وحدت کند می پرداخت و می گفت که یک جامعه به جزء جزء اجزا 
تشکیل دهنده آن خالصه نمیشود. امیلیا تایم جامعه شناس فرانسوی نیز در خصوص حافظه جمعی نظر خود را این گونه 
بیان می کند که زندگی جمعی در طول تاریخ امتداد دارد و منقطع نیست و این احساس که در فرد فرد جامعه یا اکثریت 
قاطع جامعه وجود دارد، حافظه جمعی نامیده میشود. در هر جامعه ای با توجه به آداب و فرهنگ خاص آن منطقه، هویت 
گروهی و حافظه جمعی از راه های خاصی ساخته شده و با مرور زمان به حافظه جمعی آن گروه می پیوندد. هویت اجتماعی 
و حافظه جمعی درجایی حفظ می شود که وقتی فرد در آنجاست حس می کند مکانی که در آن مستقراست با جاهای 

.)Khosrokhavar, 2004, p. 113( "دیگر فرق دارد
"آنچه می تواند عامل مهمی در شکل گیری خاطرات جمعی باشد وجود بستر مناسبی است که اجازه ورود افراد به آن و 
انجام فعالیت ها و سپس رخداد وقایعی را بدهد که به سبب استمرار حضور و رخداد وقایع با گذشت زمان، آن مکان و 
آن فعالیت به کانون های فرهنگی آن جامعه بپیوندد. فضای شهری بستری است که حیات مدنی در آن جریان می یابد، 
واقعه ها و حادثه ها رخ می دهد و حیات مدنی را به حیات واقعه ای تبدیل کرده و سبب می گردند تا خاطره شکل گیرد و 

.)Habibi, 1999, p. 16( "ذهن محل انباشت خاطره ها شود
بستر  که  دارد  اشاره  مسئله  این  به  می کند  آشکار  را  شهری  فضای  با  آن  ارتباط  آنکه  خاطره ضمن  اجتماعی  ماهیت 
شکل گیری خاطرات جمعی باید محل وقوع تعامالت اجتماعی باشد، لذا واضح است که شکل گیری خاطرات در قلمرو 
سکونتگاه های جمعی یعنی شهر و محالت آن امکان پذیر است. همچنین از آنجا که خاطرات جمعی مانند حافظه تاریخی 
یک ملت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند در نتیجه سابقه سکونت در یک شهر، عامل تقویت خاطرات جمعی است.

ساکنان قدیمی شهر، خاطرات سکونتگاه های خود را به یاد آورده و نقل می کنند اما مهاجران و تازه واردان از گذشته شهر 
خبری ندارند و خاطراتشان متعلق به سکونتگاه پیشین است. به همین دلیل شهرهای جدید یا شهرهایی که جمعیت 
مهاجران نسبت به جمعیت ساکنین قدیمی غلبه دارند، خاطرات جمعی ضعف تر و کمرنگ تری دارند و نسل جدید صرفاً 
تجربیات خود را به یاد می آورند. این یادآوری ضمن آنکه بستگی به میزان دانسته های مردم از گذشته شهرشان دارد 
از طریق نقل شفاهی و یا حفظ آثار کالبدی آن ها امکان پذیراست. یادبودهای شهری )یادمان ها، سبک معماری بناها، 
دیوارنوشته ها، اسامی مکان ها( در این رابطه نقش مهمی دارند.برخی از این یادبودها توسط صاحبان قدرت ایجاد می شوند، 
 lewicka, 2008,( مانند احداث بناهای یادمان، نام گذاری خیابان ها و یا برخی که عوامل و ویژگی های طبیعی هستند
pp. 1-23(. آنچه بر شکل گیری خاطره جمعی اثر ویژه دارد، عنصری به نام زمان است که بر یک مکان اضافه می شود. 
هنگامی که این خاطرات جمعی به حافظه تاریخی یک ملت می پیوندد هویت فرهنگی آن ملت را شکل می دهد و در پی آن 
حس مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری آن مکان افزایش می یابد.13 حافظه تاریخی را باید شکلی از انباشت حافظه 
جمعی در محور زمانی به حساب آورد. حافظه جمعی، حافظه ای است که درون یک گروه اجتماعی نوعی اشتراک ذهنی 
در پیوند با گذشته به وجود آورده و کمابیش خاص آن گروه است. "انباشت حافظه از خالل مجموعه درهم پیچیده از 
برداشت های حسی قابل تبیین است. به صورتی که در آن می توان شمار بزرگی از تصاویر، صداها، بوها، مزه ها، تجربه های 
بساوایی،تأثرها، غم ها و شادی ها، حسرت ها و غربت ها را گرد آورد. "اگر محور زمانی را در جامعه ای بدون حادثه )که فرضی 
ناممکن است( را به خطی مستقیم و بدون کوچک ترین انحراف، توقف، بازگشت و یا تغییر شکل تشبیه کنیم، ورود عنصر 
حافظه تاریخی بر این خط آن را به صورت های مختلف،متحول کرده،بر آن نقطه عطف،تاکید، تغییر شکل های رادیکال، 
بازگشت ها و تکرارهای مارپیچی و غیره ایجاد می کند." )Holloway & Hubberd, 2001, p. 16( "حافظه تاریخی بر بستر 
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فضا حرکت می کند، به عبارت دیگر محور زمانی در رابطه ای پیوسته با محیط فضایی قرار می گیرد و به نوبه خود آن را 
تغییر داده و بر آن معنا گذاری، نمادگذاری و نشانه گذاری می کند. فضاهای شهری، محله ها، شهرها در کلیت خود، بدل 

)Fakouhi, 200, p. 259( ."به پهنه هایی می شوند که می توان آن ها را در مکان های حافظه نامید
"وقتی صحبت از حافظه تاریخی یک شهر می کنیم منظورمان این است که این شهر بستر جریاناتی بوده که ریشه آن در 
فرهنگ ساکنان آن دارد. در واقع خاطره به حال آوردن گذشته است و خیال عامل به وجود آورنده خاطره جدید است و 
خیال زمانی شکل می گیرد که فضای آن جاری باشد، به زبان دیگر خیابان ها،محله ها و شهرها با ضخامت تاریخی که در 

.)Habibi, 2004, p. 117( "آن جاری است به باز تولید خاطره ای جدید توسط صور خیالی اهالی شهر می پردازد
به تعبیری خاطره جمعی چیزی است که به یک فرد تعلق ندارد بلکه مشترک میان افراد است که نسل به نسل و سینه به 
سینه نقل شده و بازسازی می گردد و چهره ای بر آن اضافه شده و تصویر ذهنی مشترکی را از باورها و الگویی از آرمان ها و 
اهداف آینده را شکل می دهد که می تواند به مثابه عنصری بنیادین برای شکل دادن هویت ملی در نظر گرفته شود. بدین 
ترتیب حافظه تاریخی را می توان به آلبوم بزرگی تشبیه کرد که برای یک گروه مشترک است،اما همه افراد دسترسی 
یکسان از آن ندارند. از دیدگاه دیگر میزان ارتباطی که فرد با محیط برقرار می کند بستگی به معنایی دارد که شخص از 
فضا درک کرده است. بخش قابل توجهی از این ادراکات نیز شامل مفاهیم ضمنی موجود در فضایی می شود که گاه این 
مفاهیم را از طریق نام هایی که موید واقعه ای درگذشته فضاست بازشناسی می کنیم. این مفاهیم در جای خود نیز به 
عنوان شناسه ای مشترک در طول زمان به شهروندان منتقل شده و هویت ویژه ای برای مکان می سازد به عنوان مثال هنوز 
برخی از افراد هنگام ذکر نام میدان تجریش به جای بکار بردن نام کنونی میدان تاکید بر ذکر سرپل تجریش دارند با اینکه 
اکنون چیزی از کالبد گذشته پل و رودخانه برجای نمانده است و یا ذکر نام میدان توپخانه برای حدود 100 سال متوالی 
به دلیل وقایع تاریخی در آن میدان به جای استفاده از نام فعلی آن. "مکان های شهری نام گذاری می شوند و تحولی که 
این نام ها در طول تاریخ به دالیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیدا می کنند تا اندازه زیادی حافظه تاریخی 
یک پهنه را مشخص می کنند )Fakouhi, 2009, p. 259(. پس نامی که بر مکان های شهر گذاشته می شود، ممکن است 
که در طول زمان دستخوش تغییراتی شود اما این تغییرات نباید به گونه ای باشد که مسبب از میان رفتن حافظه تاریخی 

آن شهر و به خطر انداختن شخصیت آن مکان شود. 
آنچه در ارتباط با مفاهیم مکان و خاطره جمعی بر اساس دیدگاه های مختلف مطرح شد، زمینه الزم جهت سنجش خاطره 
جمعی در فضاهای عمومی شهر را فراهم می آورد. نتایج حاصل از مبانی نظری نشان می دهد، عواملی که در تبدیل یک 
فضا به مکان نقشی اساسی ایفا می کنند همان عواملی هستند که سبب شکل گیری خاطره جمعی در یک فضای شهری 
می باشند یعنی همان طور که سه عامل ساختار فیزیکی، فعالیت و معنا، فضایی را جهت دار کرده و برای مخاطب تبدیل 

به مکان می نماید، با گذشت زمان این مکان، محل شکل گیری خاطرات جمعی خواهد بود.
تبیین چارچوبی جهت تحلیل خاطره جمعی و به کارگیری آن در نمونه هایی که پتانسیل شکل گیری خاطره جمعی با 
ویژگی های مختلف را دارند می تواند زمینه های الزم جهت شکل دادن به خاطرات جمعی و انتقال آن ها را فراهم آورد. در 

بخش های بعدی مقاله تالش می گردد بسترهای الزم در راستای این چارچوب تحلیلی را فراهم آورد.

4. نمونه های موردی
و  در شکل گیری  مختلفی  مؤلفه های  که  کرد  برداشت  چنین  می توان  شد  مطرح  نظری  چارچوب  در  آنچه  بر  تکیه  با 
ثبت خاطره جمعی نقش دارند. نگاه به تجارب شکل گیری خاطرات جمعی، تجربه فضاهای عمومی شهری در ایران و 
تحلیل های متخصصین مختلف نشان می دهد که سه عامل کالبد، فعالیت و معنای مکان مفاهیم اصلی شکل گیری خاطره 
جمعی هستند. این سه مفهوم به عنوان مفاهیم پایه موثر بر مکان در نوشته های متخصصین این حوزه در تعابیر متفاوت 
ذکر شده است. لذا جهت تحلیل نظام مند مطابق جدول 1 به بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری خاطرات جمعی در هر 
نمونه به طور جداگانه پرداخته می شود. باید خاطرنشان کرد که معیارهای سنجش در این جدول با توجه به شرایط و 
ویژگی های فضاهای عمومی در ایران و ماهیت هر فضای شهری انتخاب شده و متناسب باهر نمونه موردی مصداق های 
متفاوتی را خواهد داشت. در ادامه جهت تکمیل تحقیق، سه فضای شهری در شهر تهران یعنی میدان تجریش و محدوده 
اطراف آن، میدان بهارستان و میدانچه مقابل ساختمان تئاتر به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و بررسی می گردد. علت 
انتخاب این سه نمونه ماهیت متفاوت این سه میدان در ساختار فضاهای عمومی شهر تهران و مخاطبان متنوع این سه 
فضاست. بر مبنای جدول تدوین شده، بررسی روند تحول تاریخی کالبد و فعالیت، همچنین مشاهده میدانی و مصاحبه 
اولیه عوامل خاطره ساز  و در یک مصاحبه عمومی  این سه میدان مصادیق، معیارهای سنجش مشخص شده  اولیه در 
مشخص شده و سپس میزان اثرگذاری هر کدام از معیارها مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل پرسشنامه نتایج جالبی از 
عوامل مؤثر بر شکل گیری خاطره در این سه میدان را ارائه می دهد. لذا در قسمت های بعد با تکیه بر معرفی کلی نمونه های 
موردی به تحلیل نتایج پرسشنامه ها پرداخته می شود. ذکر این مطلب در این بخش ضروری است که ارائه مشخصات هر 
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مکان و ذکر مطالعات تاریخی آن با توجه به حجم محدود مقاله به صورت خالصه آورده شده و در پی نوشت به منابع 
جهت بررسی های بیشتر اشاره شده است.

جدول 1 : ارزیابی عناصر خاطره ساز در مکان

عناصر خاطره ساز در 
معیار سنجشمؤلفه های شکل دهندهمکان

کالبد مکان
بستر طبیعی

توپوگرافی محدوده – نشانه های طبیعی -
بافت –  عناصر سبز- عناصر طبیعی موثر در شکل 

دیدهای ویژه – شرایط اقلیمی

منظر شهری - بافت - عناصر نشانه ای- نقاط مکث بستر انسان ساخت
و تأکید – روانی حرکت پیاده

فعالیت و رویداد در مکان
فعالیت فرهنگی - فعالت سیاسی - فعالیت 

مذهبی - فعالیت اجتماعی - فعالیت روزمره 
زندگی - فعالیت تفریحی

مراسم مذهبی – اعیاد و جشن ها – مراسم ویژه – 
روزهای خاص – گذران اوقات فراغت – خرید کردن 
 – پیاده  عامل حرکت   – مردمی  اعتراضات  بیان   –
جشن های ملی – مراجعه بیشتر در فصول خاصی از 

سال – تعامالت چهره به چهره

معنای مکان
هم خوانی تصویر ذهنی افراد با وضع موجود مکان - هویت و حس تعلق

تداوم تاریخی ادراکات فضا در بستر زمان

تاریخچه تاریخی خاص آن مکان و نام مکانتداعی معانی

1-4- تحلیل سنجش خاطره جمعی نمونه های موردی

الف- میدان تجریش
میدان تجریش دارای هویتی تاریخی - طبیعی است که در ساختار جدید تهران هویت زیارتی-تفریحی نیز پیدا کرده 
است. تجریش مهم ترین میدان شمال تهران است که خاطره جمعی متنوعی را برای مردم از گذشته تا کنون به همراه 
داشته است14. همان طور که در بخش های قبلی مقاله هم توضیح داده شد معیارهای سنجش در این نمونه موردی ویژه 
میدان تجریش با توجه به پتانسیل ها و وضعیت موجود میدان است که طبیعتاً با نمونه های بعدی متفاوت است. درصدهای 
ارائه شده در این جدول میزان پاسخگویی از سوی مصاحبه شوندگان به گزینه مطرح شده در معیارهای سنجش را نشان 

می دهد.
معیارهای  که مطرح شد  نمایش می دهد. همان گونه  را  تدوین شده  مدل  مبنای  بر  پرسشنامه  برداشت  نتایج   2 جدول 
سنجش بر اساس مطالعه تحول تاریخی کالبد و فعالیت میدان، مشاهده میدانی و مصاحبه اولیه تنظیم شده است. ستون 

درصد میزان اشاره مخاطبان فضا به هر مورد را نشان می دهد.
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جدول2 : تحلیل عناصر خاطره ساز در میدان تجریش

مفاهیم اصلی 
خاطره ساز

مؤلفه های 
درصدمعیار سنجششکل دهنده

کالبد مکان

بستر طبیعی
توپوگرافی زمین و شیب ها - دید پانوراما به کوهستان- عنصر رودخانه 

اقلیم سرد و برف در زمستان
درختان تبریزی - درخت امامزاده صالح

%73

%30

بستر انسان 
ساخت

ساختمان قدیمی قهوه خانه ها - بافت ارگانیک بازار و سقف های شیب دار 
و ناودان ها 

حرکت پیاده در بازار - نقاط مکث در گره تجریش و قدس-
امکان دیدن گل دسته ها از ضلع غربی میدان در خیابان ولیعصر- تکیه 

بزرگ تجریش و امامزاده صالح

%75
%87
%50
%83

فعالیت و رویداد 
در مکان

فعالیت مذهبی

مراجعه به امامزاده صالح جهت زیارت
برپایی مراسم تاسوعا و عاشورا در امامزاده و میدان

روزهای سه شنبه حرکت کاروان زیارتی به قم و جمکران
روزهای چهارشنبه مخصوص زیارت امامزاده

برگزاری نمازهای جماعت و نمازهای ویژه اعیاد مذهبی
نخل گردانی در مراسم وفات کسبه در محیط تکیه بزرگ تجریش

%78
%78
%42
%80
%56
%20

فعالیت 
8%مراسم خیریه و پخش نذورات و کمک های مالیاجتماعی

فعالیت 
تفریحی

پیاده روی در بازار و دیدن سر زندگی مردم
بستنی اکبر مشتی

حرکت از میدان به سمت کوهستان در روزهای جمعه
نظاره کردن ویترین مغازه ها

%84
%24
%52
%68

فعالیت روزمره 
زندگی

خرید کردن در بازار و محدوده اطراف آن و برطرف ساختن نیازهای 
زندگی

امکان پیاده روی
حضور مردم و دست فروشان در اواخر ماه اسفند برای خرید سال نو

%89
%84
%94

معنای مکان

هویت و حس 
تعلق

یادآوری هویت کوهستانی میدان و نقش نشانه ای کوه ها
زنده شدن هویتی جدا از شهر تهران به نام شمیران

تجربه طیف گسترده ای از بوهای آشنا مثل عطاری ها، ترشیجات، سبزی و 
میوه تازه در محدوده میدان

وجود بستنی اکبر مشتی
فروش باقالی گرم در فصل زمستان

سمنوی عمه لیال در ابتدای نوروز

%30
%62
%80

%30
%30
%70

تداعی معانی
میدان تکه ای به جامانده از قصبات شمیران

به کار بردن نام سرپل تجریش به جای میدان تجریش به رغم وجود کالبد 
گذشته رودخانه و پل قدیمی

%60
%58

بر اساس اطالعات استخراج شده از جدول 2 می توان این طور نتیجه گیری نمود که در بخش کالبد مکان ضمن اینکه بستر 
طبیعی میدان از جایگاه ویژه ای در میان استفاده کنندگان برخوردار است که سبب ایجاد تمایز با دیگر نمونه هاست و سبب 
استمرار حضور افراد در فضا شده و دلیل بر ادامه این روند می تواند باشد بستری است که کالبد مصنوع میدان در اختیار 
مراجعین قرار می دهد )نمودار1( همچنین در بخش فعالیت و کالبد مکان فعالیت مذهبی به دلیل ریشه های فرهنگی و 
تاریخی آن در میان مردم و پس از آن امکان استفاده از بازار و انجام فعالیت های روزمره زندگی از دالیل اصلی حضور 
شهروندان در این میدان شده. )نمودار2( در خصوص مؤلفه های موثر در معنای مکان نیز تصویر ذهنی که مراجعین از 
ییالقات تهران، اقلیم کوهستانی و زمستان های سرد و پربرف و باران و معماری خاص منطقه با سقف های شیب دار از این 

منطقه دارند با حضور در میدان و دیدن آنچه از گذشته باقی مانده، باز زنده سازی می شود.
هم چنین قابل مشاهده است که در بخش تداعی معانی بیشترین توجه به بخش یادآوری کالبد گذشته میدان و اسامی 

قدیمی آن است.
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نمودار 1: سنجش اهمیت عناصر سازنده کالبد در میدان 
تجریش

نمودار 2: سنجش اهمیت عناصر سازنده فعالیت در 
میدان تجریش

جدول3: رابطه عناصر اصلی خاطره ساز و میزان اهمیت آن به شکل گیری خاطرات جمعی در میدان تجریش

امتیاز عناصرعناصر خاطره ساز

کالبد مکان

فعالیت و رویداد در مکان

معنای مکان
 

راهنما :  بیشترین امتیاز،  امتیاز متوسط،  امتیاز کم 

آن  به  مفصل  شکل  به  پرسشنامه ها  در  که  هستند  اصلی  مؤلفه های  همان  که  تشکیل شده  قسمت  سه  از   3 جدول 
پرداخته شده و ا معیارهای اصلی شکل گیری خاطرات جمعی در یک مکان است. این جدول به صورت مقایسه ای است که 
امتیازدهی آن توسط نویسندگان مقاله بر اساس تلفیق میانگین درصدها در هر بخش از جدول 1 در ارتباط با معیارهای 
که  گرفت  نتیجه  می توان   3 جدول  اساس  بر  است.  شده  انجام  جمعی  خاطرات  به  شکل دهنده  مؤلفه های  و  سنجش 
شکل دهی به خاطرات جمعی در میدان تجریش مبحث فعالیت و رویداد در مکان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص 
می دهد و پس از آن کالبد )طبیعی و مصنوع( مکان و معنای آن تقریباً در یک امتیاز قرار دارند. بهره مندی میدان از هر 
سه عامل کالبد، معنا و فعالیت به میزان مناسب سبب شده تا از هر جنس )مذکر و مؤنث( با هر دامنه سنی بتوانند برخی 
نیازهایشان را در این میدان برطرف سازند. پس می توان نتیجه گرفت میدان تجریش به دلیل دارا بودن هر سه مؤلفه 

حضور قدرتمندی را به شکلدهی و یادآوری خاطرات شهروندان در سطح شهر ایفا می کند.

ب- میدان بهارستان 
میدان بهارستان یکی از میدان ها قدیمی و تاریخی شهر تهران است که می توان آن را در دسته خاطره انگیزترین میدان ها 
تهران قرارداد. این میدان در زمان قاجار، فضای مرکزی میان سه باغ نگارستان، بهارستان و نظامیه بوده است و به دلیل 
تأسیس مجلس شورای ملی در این محدوده و سپس به توپ بسته شدن آن و وقایع نهضت ملی شدن صنعت نفت از 
اهمیت سیاسی، اجتماعی و تاریخی فراوانی برخوردار است. طبق اطالعات جدول 4 در خصوص میدان بهارستان می توان 
به این نتیجه رسید که در کالبد میدان آنچه اهمیت دارد بستر طبیعی آن نیست بلکه بستر انسان ساخت آن است و در 
زمینه فعالیت و رویداد مکان، همان طور که در جدول نیز مشاهده می شود نقش غالب با فعالیت های سیاسی مکان است 
که توانسته چهره ویژه ای به آن بخشیده و آن میدان را تبدیل به مکان مطرح نمودن اعتراضات و تظاهرات ملی و سیاسی 
نماید. نکته قابل توجه در خصوص وجود یک نوع فعالیت ویژه )فعالیت سیاسی( در این مکان این است که به دلیل رخداد 
غالب یک فعالیت در این میدان ما با طیف وسیعی از مخاطبین از اقشار و گروه های متفاوت سروکار نداریم. اما آنچه به 
صورت عنصر ویژه خاطره ساز در این مکان مفهوم پیدا می کند معنا و هویت تاریخی این میدان است، هویتی که با تاریخ 
آزادی خواهی ملت ایران گره خورده و نسل به نسل منتقل می گردد و با هر بار حضور هر شهروند در این مکان، حس پیوند 

به گذشته در او زنده خواهد شد15.
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تصویر 3 : افتتاح مجلس پس از تعمیراتتصویر 2 : مصدق در میان مردمتصویر 1: مجلس شورای اسالمی

)Shahri((Zokai, Yahya)

معیارهای سنجش در جدول زیر نیز بر اساس مطالعات تاریخی و مشاهدات میدانی و مصاحبه، ویژه میدان بهارستان و با 
توجه به ماهیت آن تدوین شده است و درصدهای ارائه شده میزان پاسخگویی به هر مورد از سوی مصاحبه شوندگان است.

جدول4 : تحلیل عناصر خاطره ساز در میدان بهارستان

عناصر خاطره ساز در 
میدان بهارستان

مؤلفه های 
درصدمعیار سنجششکل دهنده

بستر انسان کالبد مکان
ساخت

ساختمان مجلس شورای ملی
ساختمان مجلس شورای اسالمی

عمارت مسعودیه و پناهگیری عده ای از مشروطه خواهان
ساختمان مسجد سپه ساالر

%97
%73
%23
%68

فعالیت و رویداد مکان
فعالیت سیاسی

قانون گذاری در مجلس شورای اسالمی
برگزاری تظاهرات و انتقال اعتراضات مردمی به نمایندگان ملت 

روبروی ساختمان مجلس شورای اسالمی

%89

%93
87%امکان دیدار مردم با نمایندگانفعالیت اجتماعی
30%بازدید از مسجد سپهساالرفعالیت فرهنگی

معنای مکان

هویت و حس 
تعلق

عنصر نشانه ای مجلس شورای ملی در جبهه شرقی میدان
آجرکاری های ساختمان مجلس شورای ملی

وجود عکاسی تهامی و ویترین آن با عکس هایی از خاطرات گذشته
قوس های بدنه و گل دسته های مسجد سپهساالر

حس پیوند میدان به تاریخ آزادی خواهان ملت ایران
بهارستان مکانی برای حضور مردم و بیان عقاید

مجسمه آیت اهلل مدرس با اشاره دست به سوی مجلس

%97
%60
%41
%70

%100
%91
%90

تداعی معانی

بهارستان یادآور نام سه باغ نگارستان، بهارستان و نظامیه
مراسم شتر قربانی روز عید قربان در زمان فتحعلیشاه

تشکیل اولین مجلس شورای ملی در سال 1285 خورشیدی زمان 
سلطنت مظفرالدین شاه

به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمدعلی شاه قاجار در 
سال 1287 خورشیدی

ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی در سال 1329
مجلس به عنوان پناهگاه دکتر مصدق و اعتراض مردم در دفاع از 

وی در مقابل نخست وزیری قوام و راهپیمایی در میدان

%3
%3

%80

%78

%97
%48
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جدول5 : رابطه عناصر اصلی خاطره ساز و میزان اهمیت آن به شکل گیری خاطرات جمعی در میدان بهارستان.

امتیاز عناصرعناصر خاطره ساز

کالبد مکان

فعالیت و رویداد در مکان

معنای مکان

راهنما :  بیشترین امتیاز،  امتیاز متوسط،  امتیاز کم 

ارائه جدول 5 نیز منطبق بر همان اصولی است که جدول 2 بر پایه آن شکل گرفته است.همان طور که از مقایسه نتایج 
حاصل شده در جدول 5 بر می آید اینکه معنای مکان و فعالیت در میدان بهارستان مهم ترین عنصر خاطره ساز و در واقع 
عامل اصلی تداوم حیات این فضای شهری در زندگی جامعه است. بر اساس نمودارهای 5 و6 که از جدول3 استخراج شده 
را در  تأثیر  بیشترین  و عناصر هویتی  بوده  قالب در ذهن مراجعین مطرح  فعالیت  به عنوان  فعالیت سیاسی  داریم که 

یادآوری خاطرات نسبت به این فضا دارا هستند.

نمودار 6 : سنجش اهمیت عناصر سازنده معنا در میدان نمودار 5 : سنجش اهمیت عناصر سازنده فعالیت
بهارستان

ج- میدانچه مقابل ساختمان تئاتر شهر
ساختمان تئاتر شهر با فرم مدور به طراحی آقایان انصاری و مهندس افخمی در دهه پنجاه هجری شمسی آغاز بکار کرد. 
این ساختمان در بخش جنوب غربی پارک دانشجو واقع گردیده و محل برگزاری تئاتر، جشن ها و مراسم فرهنگی است. 
میدانچه جلوی تئاتر شهر به دلیل موقعیت آن در ساختار شهر تهران و همجواری با مراکز فرهنگی که حول خیابان انقالب 
به عنوان یکی از خاطره سازترین خیابان های تهران- قرارگرفته اند به عنوان یکی از سرزنده ترین فضاهای عمومی شهر 
تهران عمل می کند و امکان ایجاد خاطره های جدید به نسبت دو میدان قبل را برای شهروندان فراهم آورده است. جدول 

تحلیلی 6 به بررسی این میدانچه و عوامل خاطره ساز در آن می پردازد.
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جدول6 : تحلیل خاطره در میدانچه تئاتر شهر

عناصر خاطره ساز در 
درصدمعیار سنجشمؤلفه های شکل دهندهمیدانچه تئاتر شهر

بستر انسان ساختکالبد مکان
بستر مناسب جهت نشستن و گفتگو در محوطه جلوی 

ساختمان تئاتر شهر
امکان برپایی تئاترهای خیابانی و فستیوال ها در محوطه

%87
%92

فعالیت و رویداد مکان
فعالیت فرهنگی

برپایی تئاترهای خیابانی در محوطه
برپایی مراسم تعزیه خوانی در ماه محرم

برپایی جشنواره های فرهنگی

%78
%74
%63

امکان مشاهده تئاتر و محصوالت فرهنگی کشور برای فعالیت تفریحی
53%مراجعین

جشنواره های تئاتر و سینماتداعی معانیمعنای مکان
تبادالت فرهنگی

%80
%68

همانطوری که در جدول 6 مشاهده می شود آنچه در این مکان اهمیت عمده می یابد، فعالیت و رویدادی است که در این 
مکان شکل گرفته و آن را تبدیل به یک فضای فرهنگی می نماید. چنانچه می بینیم فعالیت فرهنگی، رویداد غالب این 
مکان است. در این مکان نیز وقوع غالب یک نوع خاص از فعالیت نقطه جاذب برای طیف خاصی از افراد هست و بر طبق 
مشاهدات این نتیجه حاصل شد که طیف حاضر در این مکان بیشتر افراد جویای هنر و فعاالن در امور فرهنگی می باشند 
و گروه مخاطب بیشتر جوانان را شامل می شوند که به نوعی فضا را تبدیل به پاتوق و محل تبادل افکار میان هنردوستان 
اجرای  و  و سینما  تئاتر  به  مربوط  تعزیه همچنین جشنواره های  مراسم  برپایی  و  عاشورا  مراسم  است. همه ساله  نموده 
نمایش های خیابانی عده زیادی را به این مکان دعوت می کند که با استمرار آن شاهد شکل گیری مقوله ای بنام خاطره 
جمعی در این مکان هستیم و هر ساله نیز با حضور در مکان تجدید یافته و جزیی بر آن افزوده می شود. اما توجه و ذکر 
این مطلب نیز حائز اهمیت است که آنچه فضا را خاطره ساز ساخته تنها محدود به فعالیت این مکان نمی شود بلکه بستر 
انسان ساخت ویژه این مکان است که اجازه رویداد این فعالیت را به شرکت کنندگان می دهد که شاید اگر ساختمان تئاتر 
شهر در جایی غیر از این محوطه ساخته می شد ما شاهد رویداد این حضور گسترده در ساعات و روزهای مختلف سال 

نبودیم و فقط فضا به مراجعین داخل سالن محدود می شد و خصلت فضای شهری شدن آن از بین میرفت.

جدول7 : رابطه عناصر اصلی خاطره ساز و میزان اهمیت آن در شکل خاطرات جمعی در مقابل ساختمان تئاتر شهر

امتیاز عناصرعناصر خاطره ساز

کالبد مکان

فعالیت و رویداد در مکان

معنای مکان

راهنما :  بیشترین امتیاز،  امتیاز متوسط،  امتیاز کم
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نمودار 7 : سنجش اهمیت فعالیت در محوطه مقابل تئاتر شهر

5. نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر، از دو جهت قابل جمع بندی است : اول، شناسایی سه معیار اصلی کالبد مکان، فعالیت و رویداد مکان 
و معنای مکان به عنوان مفاهیم کلیدی در شکل گیری خاطره جمعی در یک مکان و معرفی معیارهای فرعی به عنوان 
اجزاء آن ها که در مدل ویژه سنجش خاطره جمعی در ایران ارائه گردید. دوم: شناسایی میزان اهمیتی که با توجه به هر 
یک از مؤلفه ها در طراحی محیط و باز زنده سازی آن داریم می توانیم تا حدودی بستر الزم جهت حضور مداوم جریان 
زندگی در فضا و ماندگار شدن آن در ذهن جمعی شهروندان را داشته باشیم. در پاسخ به این پرسش که چه مؤلفه هایی 
می تواند در شکل گیری خاطره جمعی از یک فضا در شهر مؤثر باشد و نقش هر مؤلفه به چه میزان در این مسیر مؤثر 
است؟ باید گفت که بر طبق جداول و تحلیل های ارائه شده در نمونه های موردی، وجود سه عامل بستر کالبدی، فعالیت 
و رویداد در مکان و معنا و هویت آن مکان از عوامل اساسی در شکل گیری خاطرات و تبدیل آن به جزیی از فرهنگ یک 
ملت است. اما میزان پرداختن به هر مؤلفه بسته به اهمیت و نقشی که آن فضا برای ما دارد. چنانچه از نتایج جداول به 
دست آمد در میدان تجریش وجود هر سه مؤلفه کالبد، کارکرد و معنا به عنوان عامل خاطره ساز مطرح بود و اثری که 
مؤلفه ها به هم داشتند قدرت جذب طیف گسترده ای از جمعیت را در آن مکان افزایش داده بود و در مقابل آن میدان 
بهارستان با داشتن دو مؤلفه معنا و عملکرد می توانست جاذب گروه کمتری نسبت به میدان تجریش باشد و در واقع 
بحث هویتی و معنایی آن که خود منتج از کارکرد گذشته میدان بود نقش اساسی را در حافظه تاریخی مردم ایفا می کرد 
و فضا را تبدیل به یک فضای ماندگار کرده بود اما در خصوص محوطه مقابل تئاتر شهر، عامل رویداد و فعالیت در این 
مکان )فعالیت فرهنگی( عامل اصلی شکل گیری خاطرات جمعی شناخته شد که به دلیل اینکه گزینه های کمتری را در 
اختیار شرکت کنندگان در محل قرار می داد، مخاطب خاص خود را داشت و قشر و گروه سنی خاصی از مخاطبین عمده 
فضا بودند و شکل گیری خاطرات جمعی بیشتر معطوف به این گروه بود تا اکثریت شهروندان. پس از جمع بندی موارد 
فوق به این نکته می توان توجه کرد که وجود عامل فعالیت از هر نوع آن در هر سه فضا به عنوان عامل مشترک شناخته 
شد که می توان نتیجه گرفت امکان شکل گیری و تداوم روی دادن فعالیت در یک مکان عامل پایه در شکل گیری و انتقال 
خاطرات جمعی است و به نوعی حضور این عامل بدون وجود بستر کالبدی که امکان رخداد را فراهم سازد بی معنا خواهد 
شد و از برآیند هر دو عامل مؤلفه ای ظهور می کند که از آن با نام معنا و هویت مکان یاد شد. ارتباط متقابل این سه عامل 

در شکل گیری و تکرار و ذکر خاطرات جمعی از یک مکان مؤثر واقع شد.
نتیجه کاربردی این پژوهش برنامه ریزی و مدیریت فضای عمومی شهری جهت ارتقا خاطرات جمعی است. در این سه 
میدان مفاهیم و مؤلفه های خاطره ساز در یک فرایند منطقی ارائه شده و چشم انداز مدیریت شهری در اولویت برنامه ریزی 

جهت دوام خاطرات موجود و افزایش خاطرات فعلی مشخص می شود.
جهت حفظ و تداوم خاطرات جمعی در میدان تجریش با توجه به آنچه از پرسشنامه ها به دست آمد باید به مورفولوژی 
طبیعی منطقه از طریق توجه به اکوسیستم طبیعی مثل رودخانه که امروزه کمتر در ساختار میدان تجریش به چشم می اید 
و به عنوان خاطره ای در ذهن نسل قبلی از میدان به جامانده پرداخته شود و همچنین توجه شود که ساختمان سازی های 
جدید به گونه ای باشد که دید به مناظر طبیعی را مسدود نکرده و انتخاب مصالح با توجه به بستر بومی محل صورت گیرد. 
همان طور که در پرسشنامه ها نیز ذکر شد امکان حرکت پیاده در یک فضای شهری و یا پیاده مدار بودن آن می تواند زمینه 
حضور و انجام فعالیت در یک فضا را سبب شود لذا باید در طرح های جدید فضای میدان تجریش را به فضایی پیاده مدار 
تبدیل کرد و فعالیت بازار را به خیابان های منتهی به میدان نیز کشاند.در میدان بهارستان باید به میدانی با فعالیت های 
تاریخی فرهنگی بدل شود اگرچه رویدادهای تاریخی عامل هویت بخشی و ماندگاری میدان در ذهن شهروندان شده 
است اما توجه به این نکته ضروری است که وجود ساختمان مجلس ملی در حفظ و تداوم این خاطرات بی تأثیر نیست لذا 
میدان باید تبدیل به فضای فرهنگی جهت گردهمایی های اجتماعی شود باید تمام جزییات میدان گویای تاریخ منطقه و 
حوادث مشروطیت باشد این امر در جداره سازی های جدید، کف فرش میدان تا بتواند اتصال میدان به ساختمان مجلس 
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را تأمین کند و یا نقاشی های دیواری کنار میدان قابل مشاهده باشد. همچنین ایجاد ایستگاه های روزنامه خوانی که به 
شرح وقایع آن دوران بپردازد می تواند تا حدی در حفظ و تداوم و بازگویی خاطرات جمعی میدان برای نسل های آتی موثر 
واقع شود. به نوعی در هر اقدام باید تمام نسل ها در نظر بگیریم. اشاره مجدد به این مطلب هم که تمامی این امور در 
صورتی قابلیت بهره برداری را دارد که اصل پیاده مداری در فضا رعایت شود و میدان از حالت گره ترافیکی بودن به یک 
فضای شهری زنده تبدیل شود. در خصوص فضای مقابل ساختمان تئاتر شهر اگرچه نتیجه پرسشنامه ها حاکی از این بود 
که تنها عنصر فعالیت و رویداد در مکان در روند حضور و ادامه یافتن آن در این مکان موثر بود اما این نکته حائز اهمیت 
است که این بستر کالبدی است که اجازه رویداد وقایع را می دهد، در نتیجه در خصوص این فضا در هر اقدام طراحانه باید 
به اصل کشاندن فعالیت فضای درون ساختمان به بیرون توجه نمود، ضمن انکه تمام این عناصر حتی در حوزه پیرامونی 
این فضا نیز تأثیر داشته و آن چه امروزه گاه به صورت بازارچه هایی در پیاده روهای اطراف این فضا دیده می شود معلول 
همین امر است. پژوهش حاضر می تواند مبنایی برای سنجش خاطره جمعی در دیگر فضاهای عمومی شهری باشد. تداوم 
و ارتقا خاطرات جمعی سبب افزایش مشارکت و نظارت عمومی می شود. این مشارکت و نظارت عمومی نتیجه تأثیر خاطره 
جمعی در حس تعلق، دلبستگی به مکان و فداکاری برای مکان است. به نظر می آید آینده فضاهای عمومی شهری ایران 
ارتباط مستقیم با خاطرات جمعی و مفاهیم خاطره ساز مکان داشته و برنامه ریزی مدیریت شهری در این ارتباط می تواند 

نقشی مهم در ارتقا کیفیت و زندگی شهری در فضاهای عمومی داشته باشد.
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مطالب این بخش از مقاله از کتاب های جغرافیای تاریخی شمیران نوشته منوچهر ستوده، تجریش در گذرگاه تاریخ نوشته مسعود کرمیان، نگاهی به تهران . 15
از آغاز تا کنون نوشته علی اکبر محمودیان و تهران قدیم نوشته جعفر شهری اخذ شده است که به علت محدودیت صفحات به ذکر تمامی مطالب پرداخته 

نشده است. 
مطالب حاضر در بخش معرفی میدان بهارستان و تدوین برخی معیارهای سنجش از کتب تاریخی همچون، تهران قدیم نوشته جعفر شهری، نگاهی به . 16

تهران از آغاز تا کنون نوشته علی اکبر محمودیان، برگ هایی از تاریخ تهران نوشته داریوش شهبازی، کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمدکسروی، تاریخ 
انقالب مشروطه ایران نوشته حسن تقی زاده اخذ شده است.
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