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  هویت و فضای شهری: مکان خاطره و بازتولید هویت جمعی در اصفهان
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bahramiz1369@yahoo.com 

 1وحید قاسمی
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 کامران ربیعی

 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
k.rabiei@modares.ac.ir            

 چکیده

 و ملی های جشن و ها مراسم مذهبی، های آیین ادبیات، همچون مواردی طریق از تنها نه آن جمعی ی حافظه و جامعه یک هویت      

 تداوم و تقویت زمینه عمل، و تجربه فضاهای و خاطره مکان خالل از نیز شهری فضای بلکه شود می بازتولید و تولید ورزشی مسابقات

 گیری، شکل بر تاثیرگذار عوامل از یکی مثابه به خاطره مکان ی مطالعه حاضر پژوهش اصلی هدف.  کند می فراهم را جمعی هویت

 .است جمعی هویت تقویت و تداوم

 که دهند می تشکیل اصفهان شهر باالی به سال 11 شهروندان ی کلیه آنرا آماری ی جامعه و بوده پیمایش بر مبتنی حاضر پژوهش      

 نمونه حجم. اند داشته را تحقیق سواالت به پاسخگویی برای کافی ی زیسته ی تجربه و دارند شهر در ساله چندین سکونت ی سابقه

 مالحظه ها یافته اساس بر. گرفتند قرار مطالعات مورد پرسشنامه ابزار با و ای سهمیه گیری نمونه روش به که باشد می نفر 016 تحقیق

 مکان سه عنوان به زیاد اختالف با خواجو پل و پل سه و سی جهان، نقش مجموعه قبیل از اصفهان شهر تاریخی های مکان که شد

 این با مرتبط نتایج اینکه توجه جالب ی نکته. دارند گذشته از ای خاطره و تجربه آنها در افراد که بودند شهروندان اصلی ی خاطره

 مکان اصفهان در آنها اول ی خاطره مکان سنی های گروه همه تقریبا و دهد می نشان پایداری سنی مختلف های گروه برای ها مکان

 جمعی هویت بازتولید در شهری فضای و خاطره مکان نقش از حکایت مختلف های نسل میان پیوستگی این. باشد می تاریخی های

 .دارد

 

  

 جمعی حافظه جمعی، هویت شهری، فضای خاطره، مکان های کلیدی: واژه
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 مقدمه   -1

 می کنند که بهایجاد شهرها به موازات شکل گیری، فضاهایی 

همراه خود، نمادها و نشانه هایی دارند و این نمادها و نشانه ها 

کنشگران اجتماعی ته نشین شده و به  در گذر زمان در ذهن

فضای شهری یک تولید اجتماعی حافظه می پیوندند. 

د اولیه برای ( که سرشار از منابع و موا83: 1831است)ربانی، 

شکل دادن به فرهنگ و هویت جمعی است. با تکیه به همین 

 توان به سؤالى که میشل دوسرتو  منابع و مواد اولیه است که مى

در محلى که در حال »پرسد:  مطرح کرده پاسخ داد. او مى

اى در آمده، جایگاه خاطرات و  حاضر به صورت مجموعه

(. وی De Certeau, 1984: 130«)یادگارها کجاست؟

مکان های خاطره را جایگاه این خاطرات و یادگارها می داند. 

به عنوان مثال خاطرات مذهبى نیاز به مکانهایى دارد تا در آن 

جا رویدادهایى را که به این خاطرات پیوند خورده، مجسم 

سازد. این عیان سازی تجارب مشترک در قالب مکان های 

تاریخی را در خود حافظه صورت می پذیرد که حافظه ی 

 تداوم می بخشد.

تجارب جمعی با تداوم یافتن بر محور زمانی از در واقع    

خالل حافظه ی تاریخی و با حرکت در بستر فضا و پیوند 

خوردن با آن، به تغییر فضا می پردازد و بر آن معناگذاری، 

نمادگذاری و نشانه گذاری می کند و با عیان سازی فضا به 

حافظه ی تاریخی مفهومی است بدیل می شود. مکان حافظه ت

با مفهوم شهر، فضا و زمان مورد توجه  که از دیرباز در ارتباط

شکل گیری  بوده است و به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در

حافظه  .هویت و فرآیند ملت و دولت سازی عنوان شده است

شکلی از انباشت حافظه ی جمعی در محور  ی تاریخی را باید

ارتباط  مانی به حساب آورد. حافظه ی جمعی)که نبایدز

 شکلی و معنایی آن را با آگاهی جمعی دورکیمی از یاد برد(

یک گروه اجتماعی نوعی اشتراک  حافظه ای است که درون

 و کمابیش خاص آنوجود آورده  ذهنی در پیوند با گذشته به

ه به گذشت ارجاعگروه است. این حافظه از خالل سازوکارهای 

« منشأ»تصور وجود نوعی ،آینده سمت به جهت گیریو 

 مشترک را در گروه مزبور به« سرنوشت»مشترک و نوعی

 .(212: 1830، وجود می آورد)فکوهی

 اساسی اهمیتی اندیشه ی هانری لوفور مفهوم فضا در  

، فضا را نه یک پدیده ی «تولید فضا»دارد. وی به ویژه در 

تمامیت تاریخی و یک تولید بلکه یک  طبیعی یا استعالیی

حافظه ی  اجتماعی می داند. در واقع فضا از یک سو تجربه ی

ما  تاریخی ماست و از سوی دیگر تجربه ی زندگی روزمره ی

رویدادهای تاریخی و تجارب جمعی  (.282: 1830، )فکوهی

بزرگ و روندهای کالنی مانند مدرنیزاسیون شهری هر یک 

ات فضایی شهر، مکان های می توانند ضمن تغییر مناسب

جدیدی در آن پدید آورند و با معناگذاری، نمادگذاری و 

ارزش گذاری بر آن، و مکان را در حافظه ی جمعی امتداد 

 دهد و به مکان خاطره تبدیل نماید.

انسان شهری،به دنبال تمایزیابی،آزادی عمل و فردگرایی ، 

ش گرفته ی خود را پیشکل جدیدی از زندگی مطابق با ذائقه

اند. همین که در آن شهرها جایگاه زندگی افراد غریبه گشته

گیری نوع جدیدی از روابط غریبه بودن در شهر باعث شکل

های شهری، بی اعتمادی و جدایی را گشته که افراد در کنش

چنین مهاجرپذیر با توجه به این تغییرات، هم مبنا قرار دهند.

ضایی آن، یکی از نیازهای های فبودن شهر اصفهان و پتانسیل
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ی تاریخی و هویت جمعی اساسی این شهر، تقویت حافظه

مردم است تا از طریق آن بتوان انسجام و وحدت گروهی را 

ترین تقویت نمود.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا مهم

های خاطره و دلیل اهمیت آنان در شهر اصفهان را مکان

 دریابد.

 ادبیات نظری تحقیق:ـ 2

 می دهدبه فرآیندهای تقسیم کار اجتماعی با شتابی که شهر     

ب التوزیعی که در فضا به وجود می آورد، شکل های غباز و

جامعه را به خرده فرهنگ ها مربوط به کل رفتاری و عقیدتی 

گروه های خاص تجزیه می  مختصغالب فرهنگی  یا اشکال

دید آمده و (. بازتاب این ساختار اجتماعی پ230همان: کند )

خرده فرهنگ های شکل گرفته را می توان در شکل فیزیکی 

شهرهای سرتاسر جهان  و از جمله شهرهای اسالمی مشاهده 

توان ساختاری شهر را می، (. همچنین83: 1838نمود)کاستللو، 

ها دانست که افراد آن را تجربه، بهم پیوسته از فضاها و مکان

معنا دهی در چارچوب  معنادهی و ادراک می نمایند. این

گیرد که افراد به ها و رمزهای موجود در آن صورت مینشانه

 کنند. تبع آن شهر را مصرف می

توان متنی شامل نمادها و از دیدگاه روالن بارت شهر را می

معناهایی دانست که کنشگران را به طور فعال درگیر ادراک و 

مادها در هر کند. برخی از این نمعنا دهی دوباره به آن می

فرهنگ معناهای ایدئولوژیک به خود 

های ایدئولوژیک می (. رمزگذاری08:1822گیرند)آلن، می

توانند رمزگشایی و ادراک متن را تحت تاثیر خود قرار دهند. 

آنچه سرمایه داری به دنبال آن است تا بتواند ارزش های خود 

 را بر این متن استوار سازد.

های تحلیل محیط شهری را با ممفورد نیز یکی از شیوه 

تمرکز بر معنا و مفهوم شهر و لحاظ کردن شهر به مثابه یک 

متن ارائه کرده است. این رویکرد که رویکرد معماری نیز نام 

برمی گردد. ممفورد شکل ساخته  1286دارد به دهه 

شده)سازمان ها و معماری( را گواهی بر ارزش های فرهنگی 

بیشتر به معنایی که در آن مستتر سازندگان آن می دانست و 

بود توجه داشت تا به تفسیر به روز آنها. وی در تاریخچه ای از 

سیمای شهر عهد باستان نشان داده که شهر در هر دوره ای 

چگونه ارزش های فرهنگی و اجتماعی آن روزگار را منعکس 

 کرده است.

ناصر گیرد که دارای عچون متنی در نظر میلینچ نیز شهر را هم

متفاوتی است. یکی از این عناصر فضا است که به عنوان جزئی 

تواند دارای معانی مختلف باشد که این امر بر از کل متن، می

گذارد. در نتیجه گران از فضای شهری تاثیر میادراک کنش

ی ذهنی فضایی متفاوت و بنابراین ادراک و  هر فرد، نقشه

اساس این ادراکات معنادهی متفاوت نیز خواهد داشت. بر 

ها و فضاهای شهری تمایز قائل توانند میان مکانشهروندان می

ی خود شهر را مصرف نمایند شوند و مطابق با ذائقه

(Lynch.1960: 168.170.) 

( نیز روشی را بررسی کرده که بر اساس آن 1984)  ساتلز

فرهنگ های شهری بر محور مجموعه ای از عالئم نمادین 

 شکل می گیرد.

گران در شهر و اداراک فضاهای موجود بنابراین حضور کنش

ای از تجربیات برای افراد را به همراه داشته می تواند زنجیره

نماید. باشد که ادراکات آنان را به طور پیوسته بازتولید می

گران توانند روابط متقابل کنشکنش های جمعی در فضا می

ها به وجود آورند. را نظم دهند و یک ادراک جمعی برای آن

راپاپورت در این باره معتقد است الگوهای رفتاری، مبتنی بر 

بخشد. فرهنگ و جهان بینی، محیط را درونی و بدان معنا می

ها و باورها در کنار یک فضا منجر به معنا دهی در واقع ارزش

گردد. در ادراکات جمعی فضا،هماهنگی هر یک از می

آمده اهمیت دارد. ویلیام وایت کنشگران با ادراک به دست 
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کنند که در مردم از فضاهایی استفاده می»گویددر این باره می

-آن آسوده باشند و از فضاهایی که چنین نباشد، می

 (.132:1821سجادزاده و پیربابایی:«)گریزند

سجازاده و پیربابایی در رابطه با عوامل موثر در رخداد 

اند که در زیر آمده ردهمعنا در فضای شهری نموداری رسم ک

 است:

 
 (: معنا در فضای شهری1نمودار)

 (.1821سجادزاده و پیربابایی: «)منبع: 

پس از ارتباط متقابل فرد با محیط و دریافت اطالعات، 

معنادهی و ادراک آغاز میشود.چهار مرحله ی اساسی را می 

ی اول که توان برای ادراک معانی در نظر گرفت. در مرحله

های محیطی موجب فکر کردن شناختی نام دارد، محرکبعد 

تواند به معنادار گردد. این فرایند میی اطالعات میو ذخیره

شدن محیط برای ما کمک کند. بعد احساسی دومین مرحله 

شوند. بعد است که حواس و محیط وارد ارتباطی دو سویه می

م. آوریای است که از محیط به دست میتفسیری شامل معانی

ها و در بعد ارزش گذاری که آخرین مرحله است ارزش

سازند)مدیری و ترجیحات،خوب و بد را مشخص می

(. در طی این فرایند که شامل ادراک و 33:1828نوراللهی،

ی مصرف افراد شود، شیوه معنادهی به فضاهای شهری نیز می

 گردد.مطابق با ادراک آنان را مشخص می

توان ی تاریخی را میشهر، حافظه در میان معانی موجود در

نوعی اشتراک ذهنی میان افراد یک جامعه یا شهر دانست که 

ی اتفاقات خاص در گذشته در فضا و برایشان تداعی کننده

ی تاریخی همان (. حافظه212: 1821ها است )فکوهی،مکان

ی انباشت اتفاقات و آید نشان دهندهگونه که از ترکیبش بر می

یک جامعه در طول تاریخ است که در ظرف فضا رویدادهای 

 و مکان رخ داده است.

وقایع جمعی که در ذهن جامعه باقی می ماند، منحصر به 

تواند شامل مکان ها، فضاها و رخدادهای اتفاقات نیست و می

ها حسی مانند تصاویر، مزه ها، بوها، صداها و یا لمس کردن

ی تاریخی یا جمعی توان حافظه(. می212: 1821باشد)فکوهی،

ی یک جامعه را به آلبوم عکسی مشترک شبیه دانست که همه

مردم به آن دسترسی دارند.اما نباید فراموش کرد که شکل 

ی بازنمایی آن رخدادها دسترسی مردم به این آلبوم و طریقه

(. در 212: 1821در ذهن هر کنشگر متفاوت است)فکوهی،

سن،جنس، تحصیالت، ی ذهنی، واقع هر کنشگر با زمینه

ی اجتماعی، محل تولد، محل  ی فرهنگی، سرمایهسرمایه

اش با آن رخداد و فضا، برداشت خاص زندگی، نوع رابطه

بنجامین شهر را گنجینه ای از خاطرات مردم و  خود را دارد.

داند که محل و ظرفی برای نگهداری ارزش ها و گذشته می

 .سنن فرهنگی تلقی می شود

ی زیادی در آن توان رویدادی دانست که عدهرا میراهپیمایی 

های منحصر به  کنند. برای هر فرد با توجه به ویژگیشرکت می

شود. مثال فردش، به طور متفاوت درک و یاداوری می

کودکی چهار ساله ممکن است راهپیمایی را با فضایی که در 

دهند به یاد آورد،یا فردی مسن آن پرچم و کالهی به او می

اند را اند و دستش را گرفتهاشخاصی که به او کمک کرده

تحت عنوان همکاری مردم در یک فرایند جمعی به یاد آورد. 

ی فردی یک شخص ی جمعی نباید به تجربهاما در حافظه

توجه زیادی کرد و باید بررسی کرد که آیا دیگر کودکان، 

نه. در اند یا کهنساالن و زنان نیز چنین تجربه ای را داشته

ی جمعی درست است که هر شخص قرائت خاص حافظه
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خودش را دارد، اما جمعی بودن تجربه اهمیت بسیار بیشتری 

دارد. یعنی هرچقدر تعداد افراد بیشتری اتفاق، حس و یا 

توان گفت ای را به طور مشترک تجربه کرده باشند، میخاطره

 تر می شویم.ی تاریخی و جمعی نزدیککه به حافظه

توان جریانی زمانی بر بستر ی تاریخی را میم چنین حافظهه

ی تاریخی است که فضا را فضا دانست. در واقع این حافظه

ی (. اما نباید رابطه212: 1821دهد)فکوهی،تحت خود قرار می

ی دیالکتیک این دو را فراموش کرد. زیرا همان قدر که حافظه

دهد، فضا نیز تاریخی، فضا را تحت تاثیر خودش قرار می

ی تواند حافظهگردد و میبستری برای این رخداد زمانی می

 تاریخی را شکل دهد، آن را تغییر و یا بازتولید نماید.

تواند فضا را تحت تاثیر خود ی تاریخی میگفته شد که حافظه

تواند ی جمعی و تاریخی میقرار دهد.در این موقعیت حافظه

گذاری کند. ناصر فکوهی این فضا و مکان را معنا و نشانه

های حافظه می مکان یا فضای معنا گرفته را مکان

 places ofی عبارت (، که ترجمه212: 1821داند)فکوهی،

memory  ی فارسی باشد.در ترجمهمیmemory  توان  می

این پژوهش معنای دوم لمه را بیان کرد: حافظه و خاطره. دو ک

فضاهای معنا گرفته را تحت عنوان ها و و مکاندارد مد نظر  را

 .داردبیان میهای خاطره مکان

 

 روش تحقیق:ـ 3

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کمّی بوده که به روش       

ی آماری پژوهش حاضر پیمایش به انجام رسیده است. جامعه

سال به باالی ساکن شهر اصفهان هستند  11شامل تمام افراد 

اند و  یا چندین سال در این شهر  که یا در آن متولد شده

ی مورد نیاز در این کار را دارا ی زیستهزندگی کرده و تجربه

باشند. حجم نمونه پژوهش حاضر نیز با استفاده از فرمول می

ی فرمول کوکران ( که خالصه شده232: 1821فادی)بلیکی،

  p% برای  16می باشد محاسبه شده است. با قرار  دادن مقدار 

% خطای مجاز، حجم نمونه محاسبه شد. حجم نمونه 4،و   qو 

نفر محاسبه شد که برای کاستن از میزان خطای  021معادل 

 نفر انتخاب شد. 016ای معادل احتمالی تیم پرسشگری، نمونه

ی سهمیه ای و بر اساس سه متغیر سن، نمونه ها به شیوه     

امه در قالب جنس و منطقه ی مسکونی انتخاب و با ابزار پرسشن

از میان مصاحبه های چهره به چهره مورد مطالعه قرار گرفتند. 

ها زنان و مابقی یعنی نفر از میان آن 823نفر پاسخگو،  016

درصد  1601اند، که مطابق با این جمعیت،  نفر مردان بوده 822

 درصد را مردان تشکیل داده اند. 4201را زنان و 

 یافته های تحقیق:ـ 4

توان ی اول شهروندان اصفهانی میده مکان خاطرهدر بررسی 

-به چند ویژگی مشترک در بین آنها دست یافت. این مکان

ها)میدان نقش جهان، سی وسه پل، پل خواجو، پارک جنگلی 

ی زاینده ناژوان،کوه صفه، منارجنبان، چهل ستون، حاشیه

رود،پارک شهید رجایی،پارک پل فلزی( اغلب بدون هزینه، 

ی تاریخی یا فضاهای سبز و طبیعی هستند و هم چنین هامکان

دهد؛ ی قدم زدن و نشستن به افراد را میفضای بازشان اجازه

های منحصر به فرد هر چند هر کدام از این مکان ها ویژگی

ای از آثار تاریخی خود را دارند. میدان نقش جهان، مجموعه

محل عظیم، بازار، مکانی برای گذراندن اوقات فراغت، 

های مردمی، محلی برای قدم زدن، فضایی برگزاری مالقات

بخش، پل خواجو به عنوان پاتوقی برای افراد، داشتن پله آرام

برای نشستن میان آب، آواز خوانی، ناژوان با داشتن طبیعتی 

بکر و آرامش بخش با حالت جنگلی خود،کوه صفه به دلیل 

ها ها و کافهرانکوهستانی بودن، چشم انداز شهر، وجود رستو

رود به دلیل وجود رودخانه و ی زایندهو هم چنین حاشیه

ها و فضاهایی فضای سبز و آرامش حاصل از این دو، به مکان

 خاص تبدیل شده اند. 

توان گفت که آثار مکان خاطره  اول می 16در تحلیل        

تاریخی به دلیل یادآوری شکوه گذشته که خود را در قالب 
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سازد برای مردم ازی هایی در شب بیشتر نمایان مینورپرد

اصفهان اهمیت و جذابیت فراوانی دارد و از فضاهای شهری 

 22باشد که در هویت یابی شهروندان تاثیر بسیار دارد. زنی می

ملیون، در پاسخ یه یکی 801ساله،دانشجو،با درآمد خانوادگی 

 :گویداز سواالت می
را  ی اصفهانشه همهاصال می»  

بذاریم یه طرف، نقش جهانو یه 
طرف دیگه. نقش جهان یعنی 
اصالت.یعنی غرور.یعنی افتخار. 
اصفهان اگه هیچی هم نداشته 
باشه و فقط نقش جهان باشه، 
ارزششو داره که این همه 

  «.جا رو ببینهتوریست بیاد و این

های فضایی باالی توان گواهی بر پتانسیلچنین نظراتی را می

 با بیشترین اولویت های خاطرهقش جهان دانست. مکانمیدان ن

 1یشان در جدول به همراه فراوانی برای مشارکت کنندگان

 .آمده است

 
هییایی کییه بییاالترین فراوانییی را در توضیییو ویژگییی

چیون وجیود   هایی طبیعیی هیم  دارند، باید گفت اغلب ویژگی

 هیای چنین در تمامی حیس رودخانه، کوه و درختان است. هم

چییون احسییاس آرامییش، بییا احساسییی فییردی   بیییان شییده هییم

ی ضعف احساس جمعیی  روبروییم؛ که همین امر نشان دهنده

در فضاهای عمومی است. تاریخی بودن فضا، اصالت، زیبایی 

هییایی از اییین دسییت اغلییب مییواردی هسییتند کییه از و ویژگیی 

در تیالش  و ایین در حیالی اسیت کیه     اند.  گذشته وجود داشته

تیوان بیه   ا بیرای بهبیود فضیاهای شیهری، تنهیا میی      ی مامروزه

چون نورپردازی و تیا حیدی حضیور گردشیگران     مواردی هم

نتایج به دست آمده برای ویژگی های مکان هیای  اشاره کرد. 

خالصه شده اسیت   2خاطره ی اصلی شهر اصفهان در جدول 

مشاهده نمود و دید که چرا هیر ییک   و طبق یافته ها می توان 

ای مهم برای افراد گشیته  ها تبدیل به مکان خاطرهاز این مکان

 است:
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 : مکان های خاطره شهر اصفهان1جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی های خاطرهمکان ردیف درصد فراوانی های خاطرهمکان ردیف

 0.6 10 پل شهرستان 21 16.6 287 میدان نقش جهان 1

 0.6 10 پارک آیینه خانه/بوستان سعدی 22 14.8 256 سی و سه پل 2

 0.6 10 خیابان آتشگاه 23 13.5 234 پل خواجو 3

 0.5 9 پارک قلمستان 24 6.3 109 ناژوان 4

 0.5 8 های قدیمی مسجدسیدمحله 25 4.7 81 کوه صفه 5

 0.4 7 پارک گل محمدی 26 3 52 منارجنبان 6

 0.4 7 گلستان شهدا 27 2.1 37 چهل ستون 7

 0.4 7 پارک مشتاق 28 1.7 29 حاشیه ی زاینده رود 8

 0.3 6 انقالب 29 1.6 27 پارک هشت بهشت 9

 0.3 6 پارک های اصفهان 30 1 18 پل فلزی/بوستان کودک 10

 0.3 6 خاقانی 31 1 18 عالی قاپو 11

 0.3 6 پل چوبی 32 0.9 15 باغ غدیر 12

 0.3 6 کلیسای وانک 33 0.9 15 باغ گلها 13

 0.3 6 چهارباغ عباسی 34 0.8 14 باغ پرندگان 14

 0.3 6 خیابان نظر 35 0.8 13 چهارباغ 15

 0.3 5 چهارباغ باال 36 0.7 12 خیابان عباس آباد 16

 0.3 5 تخت فوالد 37 0.7 12 پل مارنان 17

 0.3 5 مرداویج 38 0.7 12 مسجد جامع اصفهان 18

 0.3 5 اصفهانرستوران های  39 0.6 11 کوه آتشگاه 19

 1203 811 سایر 46 0.6 11 مقبره ی مجلسی/قبر آقا 20
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  ویژگی های مکان خاطره از منظر پاسخگویان: 2جدول 

فراوانــی  ویژگی های مکان خاطره)فراوانی(  نام مکان خاطره ردیف

 کل

 (، توریسیتی 42دسیتی)  (، هنرهیای 18اییران)  شیکوه  و (،عظمیت 00اطیراف)  بازارهای و میدان داخل از (، خرید03(، زیبایی)123بودن) تاریخی میدان نقش جهان 1

(، 14(، خیاطرات، خیوب)  11قیاپو)  (، عیالی 26اهلل) لطیف  شیخ (، مسجد21نظیر) بی و خاص (، معماری23سبز) (، فضای23(، اصالت)22بودن)

 (، تفیریو 2فیامیلی)  (، خیاطرات 11عمیومی)  تفریحیی  (، مکیان 12جمعه) (، نماز18شب) در زیبایی و (، نورپردازی18(، آرامش)14درشکه ها)

 (1دلنشین) و خاص (، محیط1نوجوانی) و جوانی (، خاطرات0(، مسجدها)0باز) (، فضای3قیصریه) (، بازار3امام) (، مسجد3دگی)خانوا

023 

(، 86سیبز)  (، فضیای 82رودخانیه)  (، آرامیش 41نظییر)  بی و خاص (، معماری04(، زیبایی)31(، آرامش)21رودخانه) (، وجود23بودن) تاریخی سی و سه پل 2

 (، شیلوغی 2نوجوانی) و جوانی (، خاطرات11دلنشین) و خاص (، فضای11خوب) (، خاطرات10عمومی) تفریحی (، مکان26خانواده) با تفریو

 بیودن  هیم  (، دور1فیامیلی)  (، خاطرات1با دوستان) رفتن آنجا (، به0بودن) (، جذاب0زیبا) و جالب (، طراحی3داشتن) (، اصالت3بودن) زنده و

 (،8(، تمیزی)8سواری) (، قایق4خواندن) )(،آواز (4پل) داخل اتاق های)(، پاتوق4شب) در (، نورپردازی4بودن) (، توریستی1مردم)

040 

(، 13سیبز)  (، فضای24خانواده) با (، تفریو43نظیر) بی و خاص (، معماری01(، آرامش)03رودخانه) (،وجود31بودن) (، زیبا163بودن) تاریخی پل خواجو 3

 با بودن آنجا در خوب (، حس11عمومی) تفریحی (، مکان14سرزندگی) (، حس14رودخانه) وجود دلیل به (، آرامش10دلنشین) محیط و فضا

 و خنیک  هیوای  و (، آب0خوانیدن)  (، آواز0بیودن)  (، توریسیتی 3نوجیوانی)  و جیوانی  (، خاطرات3(، اصالت)2خوب) (، خاطرات16دوستان)

(، 8میردم)  بیودن  هیم  (، دور8فیامیلی)  (، خیاطرات 4همسیر)  بیا  (، خیاطره 1روی) (، پیاده1بودن) شاد (،1شب) در زیبایی و (، نورپردازی1سالم)

 (،8تفریحی) امکانات

181 

 (، مکیان 11دلنشیین)  (، فضیای 12رودخانیه)  (، آرامیش 18پرندگان) (، باغ13بودن) (، زیبا26رودخانه) (، وجود86(، آرامش)34جنگلی) فضای ناژوان 4

 بیا  (، تفیریو 1) (بودن خوب آنجا حس)دوستان با (، تفریو1خوب) (، خاطرات0درختان) (، وجود16سالم) هوای و (، آب16عمومی) تفریحی

(، 2بکیر)  و دنیج  (، فضیای 2(، سیکوت) 8(، تمیزی)8دوستانه) (، خاطرات4انرژی) ی¬تخلیه/بودن (، شاد4طراوت) و روحیه (، ایجاد4خانواده)

 (،1مسیر) انتخاب در (، آزادی1(، خلوتی)1زنان) (، امنیت1ها)چایخانه(، 2روی) (، پیاده2سازی) ساختمان محدودیت

218 

(، 16شهر) انداز (، چشم11خوب) (، خاطرات12سالم) و خنک هوای و (، آب18(، آرامش)10بودن) (، کوهستانی24(، زیبایی)21سبز) فضای کوه صفه 5

 حس)دوستان با (، تفریو4انرژی) ی¬(، تخلیه4(، آبشار)4گمنام) شهدای(، 0عمومی) تفریحی (، مکان0(، عظمت)3(، کوهنوردی)2کابین) تله

(، 2(، تمییزی) 2فیامیلی)  (، خاطرات8دوستانه) (، خاطرات8دلنشین) (، فضای8کودکان) برای بازی (، محل8روی) (، پیاده4) (بودن آنجا خوب

 (،1(، اصالت)1همسرم) با (، خاطره1تولدم) شب ی(، خاطره2وحش) باغ

133 

 تفریحیی  (، مکیان 3نظییر)  بیی  و خیاص  (، معمیاری 11(، زیبیایی) 18بیودن)  (، توریستی20ها)¬مناره خاص طراحی و (، شکل11بودن) تاریخی منارجنبان 6

(، 1سیبز)  (، فضیای 1(، جیذابیت) 1بیرد) میی  فیرو  فکیر  بیه  را (، آدم1کار) محل به (، نزدیکی2(، عظمت)8العاده) فوق بنای (، طراحی4عمومی)

 (،1خوب) خاطرات

122 

 (، درختیان 8خیوب)  (، خیاطرات 8بودن) (، توریستی8(، آرامش)1سبز) (، فضای1(، عظمت)3خاص) (، معماری14(، زیبایی)21بودن) تاریخی چهل ستون 7

 تفیریو (، 2دوستان) با بودن آنجا خوب (، حس2) (، اصالت2تفریحی) عمومی (، مکان2زیبا) نگار و (، نقش8دلنشین) و خاص (، فضای8انبوه)

 و مناسیب  (، طراحی1حوض) در ها¬ستون ی¬(، سایه1(، موزه)1صفا) با (، غروب1نوجوانی) و جوانی (، خاطرات1ملی) (، غرور1خانواده) با

 (،1زیبا)

38 

 (، مکیان 8رودخانیه)  وجیود  دلییل  بیه  (، آرامیش 1خیوب)  (، خیاطرات 1(، اصیالت) 0(، زیبایی)3رودخانه) (، وجود18سبز) (، فضای18آرامش) حاشیه ی زاینده رود 8

 (، تاریخی1دوستانه) (، خاطرات1فامیلی) (، خاطرات1خواندن) (، آواز2جذابیت) و انرژی ی¬(، نشاط،تخلیه2هوا) و (، آب8عمومی) تفریحی

 (،1خانواده) با (، تفریو1بودن) (، توریستی1بودن)

01 

ــهید   9 ــارد شـــ پـــ

رجایی/پارد هشـت  

 بهشت

(، 8) (بودن فضا آن در خوب حس)دوستان با رفتن آنجا (، به4خوب) (، خاطرات1(، زیبایی)1بهشت) هشت (، کاخ2(، آرامش)10سبز) فضای

 و جیوانی  (، خیاطرات 2کیودکی)  (،خیاطرات 2خیانواده)  بیا  (، تفیریو 2بیودن)  (، بزرگ2فامیلی) (، خاطرات2بودن) (، تاریخی2دلنشین) محیط

 (، خلیوت 1دوسیتان)  بیا  خواندن (، درس1سواری) دوچرخه (، امکان1همسر) با (، خاطره1مدرسه) (، خاطرات1انرژی) ی¬(، تخلیه1نوجوانی)

 (،1شادابی) و روحیه (، ایجاد1بودن)

02 

ــتان  11 ــل فلبی/بوسـ پـ

 کودد

(، 8دهی) روحیه و (، ایجاد طراوت4دوستان) با (، تفریو1) (دوچرخه و قایق)تفریحی (، امکانات1سبز) (، فضای0خوب) (، خاطرات0رودخانه)

 (، سیرزنده 1خیانواده)  بیا  (، تفیریو 1کیودکی)  (، خیاطرات 2بهداشیتی)  سرویس (، داشتن2(، زیبایی)2نوجوانی) و جوانی (، خاطرات8آرامش)

 (،1کار) (، محل1به یکدیگر) دو قسمت شهر کردن (، وصل1سالم) هوای و (، آب1بودن)

44 
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 گیری:نتیجه ـ 5

( بیان می دارد، فضای شهری بازتاب 1838آنگونه که کاستللو)

ساختار اجتماعی و میراث گذشته ی هر جامعه است. با تامل 

در نتایج به دست آمده مالحظه می شود که میراث صفوی 

بیشتری اثرگذاری را دست کم در شکل دادن به مکان خاطره 

اده است. ی شهروندان و شکل دادن به هویت جمعی آنان د

برای  های مکانمهمترین طبق یافته ها مالحظه می شود که 

 اند.بودهعصر صفوی ها تاریخی مکان مردم اصفهان همان

چون میدان نقش جهان، سی و سه پل، پل هایی هممکان

از جمله ی این مکان های خواجو، منارجنبان و چهلستون 

ودن زیبایی، و خاص بعظمت معماری،  تاریخی هستند که 

این حسی از غرور  و افتخار برای شهروندان را به همراه دارد.

ها تاثیر فراوانی در بازتولید هویت جمعی افراد دارند. هم مکان

چنین برگزاری برخی مناسک همانند نماز جمعه در میدان 

های سیاسی، های پیش، گردهمایینقش جهان در سال

هایی که گیاجتماعی و فرهنگی در آن، در کنار سایر ویژ

خاطره شدن این فضا شده است باید گفت که منجر به مکان

این میدان دارای باالترین پتانسیل فضایی در شهر اصفهان است 

توان از آن برای تقویت روح ریزی آگاهانه میکه با برنامه

 جمعی شهروندان استفاده نمود.هم چنین سایر فضاهای تاریخی

های سازد که با برگزاری برنامهیاین امکان را ایجاد م یاد شده

و تئاترهای ملی، این  همانند کنسرتمتناسب با بنا، فرهنگی 

هایی برای بناها را با حفظ ضوابط و شرایط نگهداری، به مکان

ایجاد خاطرات و هویت جمعی بیشتری نسبت به گذشته تبدیل 

 نمود.

 هایی طبیعیتوان مکانهای خاطره را میگروه دوم از مکان

ها رود و پارکی زایندهچون ناژوان، کوه صفه، حاشیههم

چون فضای بکر ها عوامل طبیعی همدانست. در این مکان

-کنند. در پارکجنگلی، کوه و رودخانه نقش مهمی ایفا می

توان اهمیت فضاهای تاریخی های مصنوعی منتخب نیز می

چون کاخ هشت بهشت در خاطرات و هویت جمعی را هم

 نمود. مشاهده

هایی که تا به حال به طور کلی باید گفت آن دسته از مکان

هایی هستند اند،مکانساز بودهانگیز و هویتبرای مردم خاطره

اند.هیچ یک از فضاهای که از دورانی دور به یادگار مانده

ی برتر برای افراد خاطرهشهری جدید در میان ده مکان

چنین با بسته بودن مشارکت کننده وجود نداشته است. هم

رود رود در بیش از نیمی از سال، انتظار میی زایندهرودخانه

های پیش رو، این فضا و سایر فضاهای مرتبط با آن از در سال

در یک ها جایگزین گردد. اولویت کنونی خارج و سایر مکان

جمع بندی می توان چنین گفت که سهم بناهای تاریخی 

بین االذهانی بسیار  طجام و ارتبااصفهان در ایجاد نوعی انس

فضایی است که طی دهه های بیشتر از هر بنا، محیط شهری و 

ذاران و مدیران شهر اصفهان می گاخیر پدید آمده است. سیاست

را  بایست در برنامه های بلند مدت خود طرح جامع توسعه ی

تدوین نمایند که در آن به صورت آگاهانه فضاهایی برای گرد 

ردم و برخورداری آنان از لحظاتی شاد و نشاط هم آیی م

 بخش در آن فراهم آید.

یکی از چالش های پیش روی توسعه ی چنین فضاهایی در      

آینده ایجاد همگرایی میان مسوولین و نخبان مذهبی، سیاسی و 

فرهنگی شهر در خصوص نحوه ی حضور افراد در سطو 
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ظ معیارهای بهره مندی از شادی های جمعی با حفجامعه و 

نبود تعهدی جدی به مورد قبول مردم و سیاستذاران است. 

ایجاد محیط ها و فضاهای باز و عمومی شهری می تواند به 

خانگی شدن تجارب مهم زندگی منجر شود و بجای تخلیه 

انرژی در محیط عمومی کنترل شده و نظارت شده، افراد سر 

ایط کنونی که در شردربسته ای در بیاورند از محیط های 

 جامعه می تواند غالبا آسیب زا باشد.

در بخش های پیشین نوشتار حاظر مالحظه شد که     

صاحبنظرانی مانند بارت، ممفورد و ساتلز همگی بر اهمیت 

نمادها و نشانه ها در شهر بر روی ادراک افراد از فضای شهری 

روندهایی مانند کید دارند. تاو هویت بخشی آنان به افراد 

نگی شدن گذران اوقات فراغت و تجربه ی شادی های خا

جمعی در محیط های دربسته، در کنار رشد قارچ گونه 

موسسات مالی و فروشگاه ها و مراکز مصرفی و تجاری در 

شهر، در کنار عدم توجه و داشتن اهتمام جدی به خلق 

باالی فضایی همگی  فضاهای باز شهری  برخوردار از پتانسیل 

مغشوش شدن نظام نمادها و نشانه ها در شهر  بهمی تواند 

بیانجامد و بر کاهش احساس تعلق افراد به محیط شهری و 

رفتن در کنار سایر افراد دامن بزند. انسان ها خواهان فضاهای 

امن و زنده ی شهری هستند. مجموعه ی نقش جهان دقیقا 

چنین محیطی است و از همین رو به نیاز اقشار و گروه های 

ف اجتماعی پاسخ می دهد. هنر مدیران کنونی شهر می مختل

بایست خلق فضاهای شهری و ایجاد نمادها و نشانه های جدید 

متناسب با شرایط کنونی جامعه و فرهنگ نسل های جدید 

 باشد.
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Abstract 

The identity of a community and its collective memory are 

not only reproduced by means of literature, religious 

rituals, ceremonies and national celebrations and sports 

competitions, but also urban space through the place of 

memory and the spaces of experience and practice, the field 

of reinforcement and the continuity of collective identity. 

The main purpose of this study is to study the place of 

memory as one of the factors influencing the formation, 

continuity and strengthening of collective identity. 

The present study is based on the survey and its population 

consists of all 15-year-olds above citizens of Isfahan city 

who have a long history of living in the city and have 

enough living experience to answer the research questions. 

The sample size of the study was 650 individuals. They 

were subjected to quota sampling and questionnaires. It 

was observed based on the findings that, the historical 

places of Isfahan, such as Naghshe Jahan square, Si-O-Se 

Pol Bridge and Khaju Bridge, with great disparity as the 

three places of the main memory of citizens, in which 

people have experience and memory of the past. It is 

interesting to note that the results of these sites are shown 

for different age groups, and almost all age groups place 

their first memory in Isfahan historical places. This 

conjunction between different generations reflects the role 

of the place of memory and urban space in the reproduction 

of collective identity. 

 

Keywords: Place of Memory, Urban Space, 

Collective Identity, Collective Memory 
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