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چکیده

تغییرات سریع شهرها اغلب با بیتوجهی به نقش و ساختارهای محیطی و فرهنگی آن ها انجام گرفته است کطه عطالوه بطر تخریبطات
فیزیکی ،خاطراتِ یکپارچه و پیوستگی منظر را نیز در معرض نابودی قرار داده است .در این میان منظر تاریخیِ شهر ،به عنوان بسطترِ
خاطرات و امری که مانع این گسستگی میشود دارای ارزش است .این تحقیق به دنبال شناخت عناصر تداعی کننده خاطرات جمعی
است که در حفظ و تقویتِ پیوستگی فرهنگی ،تعلق خاطر به محل سکونت و فضاهای شهری مؤثر هستند؛ بنابراین اقدام بطه بررسطی
مؤلفه های خاطره جمعی مبتنی بر روش تحلیل کیفی منظر شده است .از روش کیفی تحلیل منظر (به عنوان محیط زندگی مردم) بطه
بررسی مؤلفه های خاطره جمعی پرداخته و بر اساس تحلیل کمی ،تعدادی عک در اختیار جامعه نمونه قرار گرفت کطه بطا توجطه بطه
ادراک ذهنیِ افراد نسبت به تصاویر ،امتیازهای به دست آمده نشانگر اهمیت عناصری است که خطاطرات جمعطی را در منظطر تطداعی
کرده و بیشترین تأثیر را بر ادراک مردم میگذارند .این مؤلفهها تشابهاتی را که در ذهنیات ساکنین یک محله نسبت به عناصر مختلف
نقش بسته است استخراج کرده و کمک میکند تا نشانههایی که سبب ارتقاء کیفیت منظر میگردند شناخته و حفاظت شوند.
کلیدواژه

خاطرات جمعی ،منظر شهری ،ادراک ذهنی ،روش شناختی ،تجریش

 .1سرآغاز

انسان ،مقاومتی را در او برمیانگیزد ک تمایل بت کنتتر و

خاطرات جمعی امری اس

ک در رابط مستقیم با ستاکنی

محل و شهر قرار میگیرد .برای ایجاد یا حفظ خاطرات در
شتتهر بتتا توجت بت قرارگیتتری ستتای

تسلط بر آن را در وی افزایش میدهتد .مکتانیزمهتای ایت
کنتر نیاز ب حفظ (نگهداری یا توقت

زمتان) ،انباشت

و

در منتتاط متتلت

فرافکنی را ب وجود میآورد ک خود را در حیتات انستانی

رویکردهای متفاوتی مورد استفاد قترار متیگیترد .در ایت

ب مثاب مکانیسمهایی چتون «ختاطر »« ،حافرت »« ،بت یتاد

راستا زمان ،حافر تاریتی و اجتماعی ،سن ها ،اسطور ها،

ستپاری»« ،انباشت

الی های تاریتی ،محلهایی ک خاطر های ما در آن شتکل

«آرمتتان»« ،آرزو» و  ...متبلتتور متتیستتازد( .فکتتوهی:1383 ،

میگیرند ،بستر فرهنگی شهر و درک منرر بت عنتوان واقعیتتی

.)254

ذهنی اهمی

ذهنتتی»« ،رؤیتا»« ،ستتناریوهای ذهنتتی»،

مییابند .زمان ب رغم درک ناپت یریاش ،بترای

* نویسند مسئو :

Email: a.gohari@ut.ac.ir
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اهمی

خاطر جمعی در کیفی



شمارة 1



بهار 1395

ک چطور میتوان

زیستتی ،فیزیکتی و منرتر

 .2سابقه تحقیق
در سا های اخیر منرر شتهری از جهتات گونتاگون متورد

شهر را از طری طراحی منرتر مطترح ستاخ  .در برختی

توج قرار گرفت اس  .از آنجایی ک ایت امتر بتا فرهنت

موارد نیاز ب مشاهد و برخورد نزدیک با ستای  ،ستاکنی

خاطر متردم و همچنتی بستتر شتهر در ارتبتاط است

محل و مصاحب و در مواردی با توج ب تاریخ شتهر ابتزار

رویکردهای متتلفی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت اس .
گوردن کال

پالیمسستی مورد استتفاد است  .هتر فضتایی از شتهر کت

1

بتا

2

و کوی لینچ دو ت از پیشگامان نرری

واقع ای در آن رخ داد و حتتی تمتام نشتان هتا و عناصتر

در ای زمین هستند ک در کتابهای "گزید منرر شهری"

ختاطر هتای

و "سیمای شهر" ب منرر شهری پرداخت اند .کال در کتاب

جمعی متا هستتند (حبیبتی .)1378 ،آنچت در اینجتا حتائز

خاطر مفید میداند ک خاطرات و

تشکیل دهند فضاهای شهری ،مکان انباشت

خود منرر را ب ای

عناصر ،نشان ها و معیارهتای تتداعی

تجربیات ما را ب یاد میآورد ،یعنی همان عکسالعملهای

کنند خاطرات جمعی میباشد ک با استفاد و بهر گیری از

احساسی درونی ک وقتی ظهور کردند قادرند روند افکار ما

آن ها در طراحی منرر شهری میتوان هوی  ،حتس مکتان،

را برهم بزنند (کال  .)1377 ،لینچ ،پنج عامل سازند

اهمی

اس

شناخ

تعل خاطر ب محل سکون
کرد ،تقوی

ساخ

و فضتاهای شتهری را حفتظ

فضاهای شهری را را ها ،لب ها ،محل ها ،گر ها و نشان ها
میداند .ماریراچل بر ای اعتقاد اس

یا ب وجود آورد.

ک خواندن تاریخ

محیط فیزیکی شهر ب عنوان منب و نشان های تصتاویر

یک محل میتواند ب وسیل خواندن فضاهای خارج از

و

بناهای تاریتی صورت بگیرد ک ای ها هم خاطرات یک

ذهنی و خاطرات ب صورت برجست ای شکل پ یر است
هر فرد با توج ب خاطراتی ک از منرر شهری دارد نستب

سای

ب آن حس تعل پیدا متیکنتد ()Kincaid. 2005؛ بنتابرای

راچل و سیلورم

شناخ

عواملی ک منجر ب ایجاد خاطرات و ارتباط منتاظر

شهری با ادراکات ذهنی میگردند امری ضروری اس
عدم توج ب آن منجر ب گسس

کت

فرهنگی میشود .رابطت -

ای ک بی ادراکات ذهنی ب عنوان امتری ثابت

و ستاختار

عمومی را تشکیل میدهند .در ای راستا از دیدگا
3

ک نشان های

مهمتری مسئل ای اس

تاریتی موجود در منرر شهری درک شود .آنها بیشتر ب
عمل مشاهد در بحث یادآوری خاطرات فردی و جمعی
اهمی

میدهند ( .)Rachel et al. 2012در جایی دیگر

کرامتی خاطرات جمعی و فرهن

را در نسب

مستقیم با

فیزیکی شهری ب عنوان امتری متغیتر وجتود دارد بستتری

پایداری قرار میدهد .از دیدگا وی ماهی

متعاد بی شهر و خاطر جمعی ایجاد متیکنتد کت ستبب

ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی اس

حضور مردم در آن میشود؛ بنابرای منرر شهری ب عنتوان

دهند وابستگی قوی بی محیطزیس

بستری برای شکلگیری خاطرات جمعی و ادراکات ذهنتیِ

همی

از محیطزیس

استفاد کنندگان از آن عمل میکنتد ( .)Rachel et al. 2012

رویکرد غیرمادی /اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد ک

شتناخ

آنچ مهم است

عوامتل ایجتاد کننتد ختاطرات

جمعی و ماندگاری آن در عرص های محیطی اس

و اینک

جه

حفاظ

پایداری ترکیب
ک ب خوبی نشان

و مردم میباشد .ب
شهری پایدار را با

ابزار دستیابی ب آن را خاطر جمعی میداند دسر واق بر
روی ماهی

اجتماعی خاطر و حفظ آن تمرکز میکند
4

آیا استفاد و بهر گیری از آن ها در طراحتی منتاظر شتهری

( .)Keramati. 2011از طرفی دیگر در ای زمین چوکور

میتواند در حفظ و تقوی ِ پیوستگی فرهنگی ،تعل ختاطر

ارزیابی منرر تأکید دارد و همی طور

ب محل سکون
ارتقاء کیفی

و فضتاهای شتهری متؤثر باشتد و ستبب

مناظر شهری گردد؟

بیشتر بر کیفی
مشارک
عقید اس

استفاد کنندگان از فضا .در واق وی بر ای
ک امکان ب دس

آمدن مناظر شهری د انگیزِ

روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات ...
انوشه گوهری و همکاران

محیط زیستی باال در صورتی وجود دارد

زیبا و با کیفی

ک برای ساخت شدنشان ب عنوان سمبل سلیق و خواس
مردم در خبقی های جدید محیط زیستی و برنام های
بازسازی و ارتقاء جامع مسکونی تبش شود (

(Chokor.

 .1990بلنگر 5و انوک 6نیز در تحقیقات خود ،بر وجود
نشان های خاص در منرر شهر تأکید میکنند .ب طور مثا
یافت

مفاهیم در مناط

ساخ

و محل های متتل  ،استراتژی

بناها و یادبودهای تاریتی و در عی حا در رابط
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در ای راستا هالبواکس ،گوردن کال  ،راچل گولد و سیلورم ،
کی کید و اندرو ،هویس  ،پل اشتانگل ،جفری کی ،کوی لینچ
از جمل افرادی میباشند ک در زمین های متتل
منرر شهری کار کرد اند .مناظر از طری

در رابط با

فعالی های انسانی،

ادراکات و عملکردهایشان قابل درک هستند (.)Norman. 2011
ب طور کل منرر ممک اس

ب معنای مطالع هر چیزی باشد

در ارتباط با شکل ظاهری و یا تجسم و تجرب یک فضا یا بستر
محیطی ( )Francis. 2012ک در ای

راستا مناظر شهری ب

عنوان یک بستر ای تجرب را در اختیار استفاد کنندگان خود

قرار گرفت با زندگی نمادی و مادی شهر .از دیدگا آنان

قرار میدهند .مناطقی از شهر ک تاریخ بر آنها گ شت اس

مکانهایی ب عنوان محل های تاریتی ،آبنماها ،بناهای

خاطر شهر را تشکیل میدهند و در واق مناظر کلی آنها یک

تاریتی و ساختمانها میتوانند مملوء از نشان ها باشند و

دور تاریتی خاص را ب نمایش در میآورند ب همی جه

ب "مکانهای خاطر " تبدیل شوند ک میتواند برای
روای

هوی

مدنی ،ارزشهای مشترک و امید ب آیند ،

شیو ای خاطر ای باشد .آنها همچنی ب نقش دول ها در
ایجاد ،حفظ و همچنی سازماندهی مجدد خاطرات جمعی
اشار میکنند و اینک وجود چهارچوبی در ای راستا ب
حفظ ای خاطرات کمک میکند (.)Belanger. 2002
با ای حا ب عل

جدید بودن بحث خاطر جمعی ،در

ایران موضوعاتی با چنی عناوینی کمتر مورد بحث قرار گرفت
اس  .هنگامیک خاطر جمعی در رابط با منرر شهری قرار
میگیرد تبدیل ب موضوعی میشود ک در ارتباط مستقیم با
مفاهیمی چون ادراکات ذهنی ،هوی  ،حس مکان و پیشین
تاریتی شهر قرار میگیرد .در بعضی نمون های داخلی دق
بیشتری بر روی هوی
اس

بتشی شهرهای جدید صورت گرفت

ک مهمتری اصل را ایجاد ارتباط و برقراری یکپارچگی

بی شهر و بستر شهر بشمار آورد اند اما نقش خاطر جمعی و
آنچ در ذه

مردم از گ شت تاکنون باقیماند هنوز کمرن

اس  .اهمی

مسئل اینجا نمایان میشود ک دریابیم خاطر

جمعی و توج ب ادراکات ذهنی در ایجاد منرر شهری مطلوب
چ نقش مهمی ایفا میکند.

 .3مبانی نظری تحقیق
تعاریف منظر شهری
در رابط با شناخ

عوامل مؤثر بر منرر شهری و خاطراتی ک

در آن شکل میگیرند متتصصان بسیاری نقد و تحلیل داشت اند.

از ای مناط و عناصر تشکیل دهند آنها دارای ارزش

حفاظ
و اهمی

اس

(.)Jinghui. 2012

از دیدگا گوردن کال

منرر شهری میتواند مجموع

متنوعی از مناظر باشد :برازند  ،ناشیان  ،شاخص ،مب آور ،پ یرا،
بدشکل و رن

و وارن  .برای انسان در خیابان زمین آشنای

روزمر از زندگی ممک اس

منجر ب اظهار نرر دو پهلو و یا

و یا نداشت

آن گردد .گرچ منرر

آشکار از دوس

داشت

شهری هیچوق

کامل نبود و نتواهد بود ،ولی پهلوی

همگ اری اجزای سازند آن ،ساختمانها ،خیابانها و فضاهایی
ک در فرم و شکل فضائی آن مؤثر هستند ،ب مثاب جمل ای اس
ک دارای ساختار علمی بود و معنی کامل وقتی از آن استنتاج
میشود ک قواعد و ارتباط الزم بی کلمات مراعات شد باشد.
وی معتقد اس

منرر ب ای خاطر مفید اس

ک خاطرات و

تجربیات ما را ب یاد میآورد ،یعنی همان عکسالعملهای
احساسی درونی ک وقتی ظهور کردند قادرند روند افکار مارا
برهم بزنند (کال  .)1377 ،البت ای را نباید از یاد برد ک نگا
برخی متتصصی

چون کال

ب منرر شهری ب نوعی عینی

میباشد .از دیدگا فرح حبیب منرر شهری بتشی از شکل شهر
اس

ک ناظر آن را دریاف

میکند .در واق منرری ک بتواند

تصویر واضحی از خود ب جا بگ ارد ،میتواند نقشی اجتماعی
نیز داشت باشد؛ چرا ک ب مردم کمک میکند بدانند در کجا
هستند و در نتیج محیط را خواند  ،ب نحو مطلوبتری
فعالی هایشان را تنریم کنند و حتی میتواند خاطرات جمعی و
ارتباطات گروهی را افزایش دهد (حبیب .)1385 ،از طرفی ای
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11

ادراکات هستند ک منرر را شکل میدهند و در واق از طری

دیگر هالبواکس

حواس ما پیامها را منتقل میکنند ( )Cottet et al. 2010

اولی بار مفهوم خاطر جمعی را مطرح میکند .از دیدگا

راچل گولد بی منرر شهری و خاطرات ارتباط تنگانگی
برقرار میکند .از دیدگا او خاطر فردی و جمعی ،شهری
را تشکیل میدهند ک ما در آن زندگی و از آن بازدید
میکنیم .ب بیانی دیگر برای مردم محلی ،یادبودها تعری
خصوصیات فرهن

( 2012 Rachel et

 .)al.از طرفی دیگر کی کید و اندرو تغییرات شهرها را
بازتابی از خاطرات میدانند ،حا چ آنهایی ک ب دس
آمد و چ آنهایی ک از دس

رفت  .آنها در واق ب

ارتباط میان خاطر  ،تاریتچ و نوسازی شهر میپردازند و
خاطرات شهر را برگرفت از داستان س
( .)Kincaid. 2005از دیدگا هویس

7

ضروری اس

و میتوان گف

افراد میدانند

نیز بررسی تعامل

شهر در ارتباط با گ شت اش برای ساخ

هوی

احساس وحدت کند خاطر جمعی اس  .همی امر سبب
میشود تا نسلهای متتل

نسب

ب یک جامع احساس

وابستگی کنند ( خسرو خاور .)1383 ،حبیبی در جایی دیگر
ب نقل از خورخ لوییس بورخس 12بیان میدارد ک واقع و
حادث ای ک در فضا رخ داد بر در و دیوار و خبء ای فضا
نقش داشت و برای ما تبدیل ب خاطر جمعی شد اس
(حبیبی .)1383 ،ب هنگام واقع و ب خصوص پس از آن،
فضایی ک حادث در آن رخ داد اس  ،فضایی آشنا میشود
و بنا ب شدت واقع و تأثیر آن ،فضا صحن آرایی میگردد،
اشیاء در آن جان میگیرند و انسانها در آن نقش مییابند.
(حبیبی.)1378 ،

شهری

عناصر تشکیل دهنده منظر شهری در ارتباط با ذهنیات

خاطر حاصل دستکاری

بنابر مطالعات انجام شد  ،در ارتباط با ادراک ذهنی

(.)Huyssen. 1997

عناصری در منرر شهری وجود دارد ک ب طور کلی

گ شت از طری فرآیند انتتاب اس

در بحث خاطرات و فضاهای شهری پل اشتانگل 8بر ای
عقید اس

جامع شناس معرو

وی آنچ سبب میگردد تا یک جامع در طو تاریخ

ارتباط منظر شهری و خاطرات جمعی

و میراث آنها اس

فرانسوی برای

ک خاطرات تاریتی زمی در فضاهای عمومی

شکل بتصوصی را برای زندگی روزمر ارائ میدهند ک
وی از آنها ب "خاطر بومی"9یاد میکند (.)Stangl. 2008

میتوان آنها را ب دو دست ملموس و ناملموس تقسیم
بندی کرد .عناصر طبیعی ،مصنوعی و مکانهای عمومی در
دست مملوس قرار میگیرند و آنچ در طو زمان در ذه
افراد نقش میبندد همچون وقای

و حوادث در دست

از طرفی دیگر جفریکی 10بحث حافر اجتماعی را مطرح

ناملموس جای میگیرند (نمودار  .)1ای

میسازد ،آن را ب بتشی از دانش رشت جامع شناسی

تداعی شدن خاطرات میشوند ،از جمل عناصر طبیعی،

محدود میکند و ب طور گسترد آن را ساختار پیوند دهند

مصنو  ،فضاهای شهری ،درک و ذهنی

افراد از فضا،

جوام گسترد میداند .او ای امر را ب عنوان مجموع های

وقای و حوادثی ک رخ میدهد ،زمان ،هوی  ،فرهن ،

میبیند ک همانند

عناصر فیزیکی و

خاصی مثل سن  ،اسطور یا هوی

تاریخ ،مقدسات و نشان ها و همچنی

عناصر سبب

بزرگداش ها ،بناهای یادبود و شکلهای عمومی عمل می-

محیطی ک ب وسیل حواس انسان ،مستقیماً قابل ادراک

کند ( .(Jeffrey et al. 2012حبیبی نیز در رابط با خاطر

هستند ( .)Philip. 2014درکی ک هر فرد از محیط اطرا

تعریفی ارائ میدهد ک ب ذه ما و فضایی ک خاطر در
آن نقش میبندد برمیگردد .وی بیان میدارد ذه
انباش
اس

محل

خاطر هاس  ،آن چ در ذه باقی میماند ،فضایی
ک واقع یا حادث در آن رخ داد اس  ،فضایی خالی

از ماد ولی مملو از صورت (حبیبی .)1378 ،در جایی

خود دارد بدون در نرر گرفت

عامل زمان ،ب عناصر

تشکیل دهند محیط ،بستگی دارد .ای

عناصر ک شامل

عناصر محیط طبیعی و عناصر انسان ساخ
طری

میباشند ،از

مشتصات فرم ،جنس ،ابعاد ،رن  ،بو ،باف

و

روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات ...
انوشه گوهری و همکاران

صوت ،ویژگیهای محیط را ب فرد القا میکند .یکی از
ابعاد منرر شهری ،عینی بودن آن اس
ظهور عوامل فیزیکی محیط ،موجودی

ک ب واسط کیفی

احمدی .)1390 ،نشان شناسی با دریاف
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رمزگان

زیباشناختى ،اجتماعى و فرهنگى هر طرح ،مفاهیم مستتر

یافت اما ای بُعد

در آن را بازشناخت و اید هاى برآمد از رمزگان معمارى را

تدریجاً ب واسط حضور در شرایط تاریتی و تکرار شدن

هدای

کرد و الی هاى درونى و پنهان طرح را تأویل و

در مقابل گرو انسانهای ادراککنند آن ،واجد نوعی

مکشو

مىگرداند (دباغ و متتابادامرئی .)1389 ،از طرفی

وجود ذهنی گشت و ب عنصر مشترک پیوند دهند افراد

دیگر درک منرر شهری ،فرآیندی ذهنی اس

جامع بد میگردد (گلکار .)45 :1385 ،در جایی دیگر از

ارتباط انسان و فضای پیرامون او انجام میگیرد .انسان،

و

کرد و تصویری از محیط

دیدگا شارون محیط فیزیکی شهر ب عنوان منب
نشان های تصاویر ،خاطرات و تعلقات ب

پیامهای حسی محیط را دریاف

ک از طری

صورت

در ذه خود ب وجود میآورد .یکی از عوامل مؤثر در

و تجربیات منحصرب فردی را

شکلگیری ای تصویر ،خاطرات فردی یا جمعی از محیط

کارگردانی میکند ( .(Sharon. 1997از دیگر عناصر مهم

اس  .فضاهای خاطر انگیز فضاهایی هستند ک انسان قببً

ب یک جامع را در

آنها را تجرب کرد و با آنها آشنایی دارد( .حبیبی.)1383 ،

برجست ای شکلپ یر اس
چیزی اس

ک احساس تعل و هوی

درون فرد ب وجود میآورد پدید ای ک کامبً ارادی نیس

هنگامیک صحب

از ارتباط منرر شهری و ادراکات ذهنی

13

و بعد غیرارادی دارد ،پدید ای ک در طو زمان و در طو

پیش میآید نیازمند شناسایی عواملی هستیم ک سبب میشوند تا

زندگی فرد ب او القا شد و ای را در او درونی میکند .از

چیزی در ذه استفاد کنندگان از فضا نقش ببندد .گ ر زمان،

طرفی فضای شهری بستری اس

ک واقع ها و حوادث در

آن رخ میدهند و سبب میگردند تا خاطر شکل بگیرد
(حبیبی .)16 :1387 ،در واق منرر شهری نیازمند مطالع و
ب کارگیری فرهن

و هوی

ب ارث برد از گ شت اس

( .(Junjira. 2012یک خاطر واضح و روش  ،مستقیماً ب

مناظر تاریتی ،فضاهای عمومی ،وقای و رویدادها و نشان ها از
آن جمل هستند .ب طور کل در جریان شکلگیری شهرها و در
طو تاریخ ،مناظری ب وجود میآیند ک در پیوند با خاطرات
مردم هستند و در ذه ساکنی شهر از محیط سکونتشان باقی
میمانند (ر .ک .لینچ .)1374 ،مامفورد نیز بر ارتباط میان زمان و
فضای شهری تأکید میکند ،شهرهایی ک محصو زمان هستند.

یک مکان مشتص مربوط میشود (میرمقتدایی .)1388 ،در

در ای

ای میان ب مورد دیگری ک میتوان اشار کرد آیی های

رفتارهای اجتماعی ،سن ها و رسومات و فعالی های شاخص

جمعی اس  .آیی های جمعی اثری عمی بر ساکنی شهر

نیز میتوانند در محیط شهری باقیماند و مشاهد شوند

برجا میگ ارند و ب تقوی

حس همبستگی و تعل مکان

منجر میشوند (امی زاد  .)1386 ،در عی حا یکی دیگر
از عناصر اساسی در منرر شهری ب مناط

تاریتی

برمیگردد ک خاطرات گ شت از طری آنها بازگو میشود
(.)Jinghui. 2012

میان ن تنها یادبودها و ساختمانها ،بلک قطعات

(سلطانی.)1392 ،

درک از فضا خود را در سازمان یافتگیهای متفاوت آن
متبلور میسازد ک بنا بر هر فرهن

و حتی خترد فرهنت

میتواند از تنو باالیی برخوردار باشد .با ای هم هر نتو
سازمانیافتگی ،نوعی نرم را در خود دارد .ایت نرتم متی-

یکی دیگر از عواملی ک در مناظر شهری تداعیکنند

تواند ریش در باورهایی نمادی و اسطور ای ،دینی و غیتر

خاطرات هستند نشان ها میباشند .نشان بیانگر چیزی غیر

داشت باشد اما ب هر سو ،هموار وجود دارد .انستانهتا در

از خود اس  ،میتواند طبیعی باشد یا قراردادی (احمدی،

فضا حرک

خود ،در آن فضا معنتا

 .)1370نشان شناسی «منررهای فرهنگی» یکی از راه ای

میآفرینند؛ اجزای فضا را ب نشان های معناداری برای خود

(عقیلی و

تبدیل میکنند و یا نشان هایی از بیرون بر فضا متیافزاینتد.

کش

و فهم معنا در محیط زندگی انسان اس

میکنند و با ای حرک
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زندگی روزمر ما .تغییر بازیگران ،تغییر موقعی هتا ،تغییتر

هانری لوفور فضا را ن یک پدید طبیعی بلک یک تمامی
تاریتی و یک تولید اجتماعی میداند .در واق فضا از یتک
سو تجرب حافر تاریتی ما اس

و از سویی دیگر تجربت

عملکردها ،ارزشها ،نو معیش

و روابط همگی بر تغییتر

فضای تولید شد اثر میگ ارند (فکوهی.)1383 ،
ادراک

عناصر طبیعی

عناصر مصنوع

عناصر تشکیل
دهنده منظر شهری

ملموس

مقدسات
نا ملموس
وقایع و حوادث

فضاهای عمومی
نشانه ها
نمودار .1عوامل مؤثر بر ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات
مأخذ :نویسندگان

 .4مواد و روش بررسی

خوش تغییراتی گشت اس

تجزی و ادراک منرر ب کمک تمامی حواس انسان صورت

برخی از عناصر شاخص ب صورت مشتص در فضا باقی

میگیرد .در رابط با تحلیل منرر دو رویکرد توصیفی و

میتوان

ک در خب ای

ماند و برخی دیگر را تنها در ذه

ساکنی

تغییرات

ادراکی وجود دارد .در ای تحقی تأکید بر تحلیل منرر بر

جس وجو کرد .جامع هد

اساس ساختارهای ذهنی افراد میباشد ک بر همی اساس

شد ک حداقل یک نسل را در محل تجریش زندگی کرد

از روش تحلیل ادراکات ذهنی استفاد شد اس  .از آنجا

باشند .در ای راستا از طری تجزی وتحلیل نتایج حاصل از

و

مصاحب دیاگرام ذهنی از عناصر و مؤلف های تأثیرگ ار بر

ک سنجش ادراک کاربران محیط تحقیقی پیمایش 14اس
با در نرر گرفت
اس

امر ک ادراک محیط بحثی پیچید

ای

ادراک ذهنی در شمیران ب دس

افرادی بالغ در نرر گرفت

آمد (نمودار  .)2بست ب

ک با مجموعة حواس فرد (بینایی ،شنوایی ،بویایی،

شرایط زمانی و مکانی ک یک فرد در آن زندگی میکند،

المس و حتی چشایی) در ارتباط اس  ،روش میدانی

میباشند ک وجود آنها

مصاحب جه

جم آوری اطبعات انتتاب شد .با استفاد

از ای روش میتوان راج ب تفکر فرد نسب

مؤلف های خاصی حائز اهمی

میتواند سبب ماندگاری خاطرات گردد و در پی آن تعل

ب مناظری

ب مکان ،شکلگیری خاطرات جدید و پیوستگی فرهنگی

خاص اطبعات ب دس

آورد و ذهنیات فرد را مورد

صورت گیرد .بر ای اساس برای آنک بتوان تأثیر خاطرات

سنجش قرارداد .در جه

دس یابی ب آنچ از گ شت در

جمعی را در معنا بتشی منرر شهری مورد بررسی قرارداد

ذه استفاد کنندگان از فضا باقی ماند مصاحب ای صورت

باید چندی محور اصلی (روابط اجتماعی ،ریش دار بودن،

ک با استفاد از

تعل خاطر ،عناصر اثرگ ار) مدنرر قرار گیرد (جدو .)1

گرف  .روش نمون گیری گلول برفی اس

نرمافزار  Design Expertتعداد نمون های الزم جه

از ای طری و با توج ب مؤلف های تشکیل دهند هرکدام

آزمایش با توج ب تعداد پارامترهای مورد بررسی ب دس

ب فضاها و آنچ از نرر

میآید و جامع آماری شامل  30نفر از ساکنی

از محورها ذهنی

ساکنی نسب

قدیمی

آنها با توج ب خاطرات جمعیشان از فضا درک میشود

محل انتتاب شد ک از زمان کودکی در آنجا زندگی

استتراج میشود ک میتواند در طراحی ب عنوان الگویی

کرد اند بدی عل

ک محل تجریش در گ ر زمان دس

روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات ...
انوشه گوهری و همکاران
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مناسب بکار رود .ب ای منرور 6 ،عکس (شکل  2تا  )7از

معیارهایی در نرر گرفت شد ک در زیر توضتیح داد شتد

فضاهایی ک در خاطرات جمعی مردم از گ شت تاکنون

اس  .شکل  :2وجود رودخان و باغ هتای قتدیمی در کنتار

نقش داشت اند تهی شد و در اختیار جامع نمون قرار

یکدیگر .همچنی وجود تغییر ارتفا و پستتی و بلنتدی در

بر روی

منرر .شکل  :3کوچ باغ های قدیمی همرا با درختتانی بتا

گرف

ک ب عل

جلوگیری از تأثیرگ اری رن

ادراک از تصاویر سیا و سفید استفاد میگردد ،بدی

چترهای وسی و سای انداز .شکل  :4فضاهای جمعی ک در

منرور ک تنها با توج ب ادراکی ک از فضا دارند ب

و مکتانی

سؤا ها پاسخ داد شود

گ ر زمان توسط ساکنان محلی ساخت شد اس

)(Chokor. 1990; Kaplan. 2007

برای رویدادهای مت هبی و اجتمتاعی متیباشتد .شتکل :5

و از آنها خواست شد تا با توج ب مؤلف های ارائ شد

ردپای ب جا ماند از بتاغهتای قتدیمی در کنتار بترجهتای

برای هر عکس ،ب آن منرر امتیاز دهند ( امتیاز  =1بسیار

ساخت شد  .شکل  :6باغی ک در طو زمان محتل رختداد

متالفم =2 ،متالفم =3 ،نرری ندارم =4 ،موافقم =5 ،بسیار

وقای گوناگون بود و استفاد های گونتاگون داشتت است .
ب همی جه

موافقم).

چندی نسل را با خاطرات گوناگون از ستر

بر استاس شتاهدهایی کت بت عنتوان ردپتایی از دوران

گ راند  .شکل  :7خیابانی ک چ ب لحتا تتاریتی و چت

گ شت در محل باقی ماند بودند با توج ب عواملی کت در

زیبایی شناسی مورد توج میباشد و ب دلیتل نتو ختاص

امر خاطر جمعی تأثیرگ ار هستند برای انتتاب هر عکتس

پوشش گیاهی و منررِ آن مانند نشان ای عمل میکند.

جدول  .1محورهای پیوند دهنده خاطرات جمعی و ادراکات ذهنی

مؤلف ها

محورها

باغهای قدیمی در زیبایی و خاطر انگیزی ای منرر اثرگ ار هستند
ساخ
عناصر اثر گ ار

و سازهای قدیمی در زیبایی و خاطر انگیزی ای منرر اثرگ ار هستند

خیابان و پوشش گیاهی آن در زیبایی و خاطر انگیزی ای منرر اثرگ ار هستند
خان ها و کوچ باغهای قدیمی در زیبایی و خاطر انگیزی ای منرر اثرگ ار هستند
رودخان در زیبایی و خاطر انگیزی منرر اثرگ ار اس
تغییر سطح زمی در زیبایی منرر اثر گ ار اس
م چنی منرری را ب منررهای دیگر در سطح شهر ترجیح میدهم
وقتی ب ای منرر نگا میکنم احساس شادی ب م دس

تعل خاطر

میدهد.

ای منرر برای م یادآور خاطرات زیادی میباشد
وقتی از ای محیط دور میشوم دلم برای چنی مناظری تن

میشود

در ای فضا احساس راحتی میکنم چون خودم هستم
اصل و نسب م اینجاس
ریش دار بودن

ای منطق برای م مهم اس
معیش

برای اینک خانواد ام اهل اینجا هستند

و کار م وابست ب ای منطق اس

م برای آنچ در آیند بر سر ای ای منرر خواهد آمد اهمی
روابط اجتماعی

م احساس میکنم جزئی از ای جامع محلی هستم
در آیند نزدیک تصمیم ندارم ک ای منطق را ترک کنم

مأخذ(Soini.k et.al. 2011( :

قائلم
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شکل  .2رودخانه مقصودبک.

شکل .3باغ های مقصودبک در مسیر رودخانه.

مأخذ :نویسندگان

مأخذ :نویسندگان

شکل  .4تکیه باالی تجریش.

شکل  .5باغ آرزو.

مأخذ :نویسندگان

مأخذ :نویسندگان

شکل  .6خیابان ولیعصر.

شکل  .7باغ فردوس.

مأخذ :نویسندگان

مأخذ :نویسندگان

 .5محدوده مورد مطالعه

مقیاس خورد ،محل تجریش مورد تحلیل منرر قرار گرفتت

محدود منطق یک از شما ب خط ارتفاعی  1800متتر ،از

است  .وجتتود باغتتات ،قنتتاتهتتا ،رودخانت و نزدیکتتی بت

جنوب ب بزرگرا های مدرس ،صتدر ،چمتران و بابتایی ،از

کوهپای باعث شد ک شمیران از دیرباز ب عنوان ییبقتات

شرق ب جاد لشکرک و پارک جنگلی قوچتک و از غترب

تهران مطرح شود ،بر اساس ای ویژگیها و تاریتی ک در

ب رودخان درک منتهی میشود .ایت منطقت بتا توجت بت
موقعیت
قابلی

استتقرار در اراضتی کوهپایت ای البترز مرکتتزی از
و توان طبیعی کتمنریتری برختوردار متیباشتد .در

دوران متتل

بر ای محدود گ شت است  ،ستای

نرر انتتاب گردید (شکل.)8

متورد

روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات ...
انوشه گوهری و همکاران
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شکل .8موقعیت استقرار محله تجریش در منطقه  1شهر تهران
مأخذ :نویسندگان

نتایج

آن دست از عناصر ک در طو زمان دچتار تغییترات بستیار

با توج ب مطالعات انجام شد و اطبعات ب دست

آمتد

از مصاحب با جامع نمون برای ساکنی محل تجریش یتک
دیاگرام ذهنی ب دس

آمد (نمودار  )2کت در واقت نشتان

میدهد در منرر شهری عناصر طبیعی ،مصنو و ذهنی هتر
یک ب گون ای خاص و ب صتورتی ملمتوس یتا نتاملموس

شد اند .در ادام با توج ب نقشت ذهنتی حاصتل از ادراک
ساکنی (شکل  )8و نتایج ب دس

آمتد از امتیتازدهی بت

مناظر (شکل  2تا )7میزان تأثیرگ اری هریک از محورهتا و
مؤلف ها بر ادراک ذهنی در منرر شهری محل تجتریش بت
دس

آمد (جدو .)2

ادراک میشوند و تأثیراتی ماندگار بر ذه افراد میگ ارنتد
ک تبلور آن را در عناصر فضایی محیط میتوان یاف

حتتی

نمودار  .2دیاگرام ذهنی مؤلفههای تأثیرگذار بر ادراک ذهنی در شمیران
مأخذ :نویسندگان

ب کمک مؤلف های بیان کنند خاطرات جمعی میتوان

باقیماند اند شامل درختان چنار ،درختان میو  ،بو و

و محیط و منرر ،در زمان

عطرهای برگرفت از طبیع  ،آب و طراوت آن ،امامزاد

یاف  .بر اساس ادراکات ذهنی عناصر اصلیای

صالح ،تکی باال و پایی تجریش ،قناتهای قدیمی اس .

تجریش) در ذهنیات

ب محیط و

ب ارتباطی اجتماعی بی فرهن
حا دس
ک

در منرر شمیران (محل

ای عناصر شبک ای ذهنی از ادراک مردم نسب
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نقش ذهنی 15کمک میکند تا نقاط دارای اهمی

منرر زندگی خود ایجاد میکنند ک در طی سا ها حتی اگر

بیشتر

نشان ای عینی از آن عناصر باقی نماند باشد خاطراتش ب

و همی طور ارتباطات بی آن ها شناسایی شود ک ای نقاط

صورت ذهنی دارای ارزش میباشد .هر جا نشان هایی از

و ارتباطات سبب میشوند تا ب شبک ای از خاطرات دس

خاطرات باقی اس

ب عنوان نقاطی شاخص (نقاط سیا

یابیم .بدی منرور بر استاس تتراکم نقتاط بتر روی نقشت ،

نقاط با یکدیگر

بسترهای ب وجود آمد از تقاط خطوط ،بتا ترکیتب بنتدی

رن ) برگزید میشود ک ارتباط ای

شبک ای ارتباطی ب وجود میآورد ک از طری آن گ رها و

رن

طوسی از پررن

بسترهای خاطرات شکل میگیرند و خطوطی اولی و

رن

تیر تر نشتان دهنتد تتراکم بیشتتر نشتان هتا و نقتاط

برگرفت از ذهنیات ب دس

میدهند ک ای روند در شکل

ب کمرن

نشان داد شد اس

خاطر انگیز در آن بستر اس .

 9قابل مشاهد اس .

میدان تجریش

بازار

1
۲

امامزاده
صالح
مسیر قنات
مقصودبیک

شکل  .9نقشه ذهنی از ادراک ذهنی در شمیران – محله تجریش
مأخذ :نویسندگان

 -1خیابان ولیعصر
 -2خیابان شریعتی

کت

روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات ...
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جدول  .2مؤلفهها و میزان تأثیرگذاری آنها بر ادراک ذهنی در منظر شهری

میانگین ترجیحات مردمی بر اساس ادراکات ذهنی
محور

امتیاز5

تأثیرگذاری

بسیار

مثبت بر

موافقم

ادراک ذهنی

%0

%0

%0

%50

%50

%100

%0

%0

%0

%43

%57

%100

%0

%0

%0

%30

%70

%100

%0

%0

%2

%42

%56

%96

%0

%0

%3

%37

%60

%93

%0

%0

%7

%50

%43

%87

%0

%1

%5

%52

%42

%88

%0

%1

%12

%53

%34

%74

%0

%2

%14

%42

%42

%67

%0

%2

%21

%47

%31

%54

%0

%2

%22

%42

%35

%53

%0

%23

%26

%22

%30

%3

%0

%26

%24

%23

%27

%0

%0

%28

%22

%33

%17

%0

%0

%0

%2

%53

%45

%97

%0

%21

%23

%30

%26

%11

%0

%15

%35

%21

%29

%0

امتیاز1

مؤلفهها

بسیار
مخالفم

باغهای قدیمی در زیبایی و خاطر انگیزی ای
منرر اثرگ ار هستند
ساخ

و سازهای قدیمی در زیبایی و

خاطر انگیزی ای منرر اثرگ ار هستند
عناصر

خیابان و پوشش گیاهی آن در زیبایی و

اثرگذار

خاطر انگیزی ای منرر اثرگ ار هستند
خان ها و کوچ باغهای قدیمی در زیبایی و
خاطر انگیزی ای منرر اثرگ ار هستند
رودخان در زیبایی و خاطر انگیزی منرر
اثرگ ار اس
تغییر سطح زمی در زیبایی منرر اثرگ ار اس
م چنی منرری را ب منررهای دیگر در
سطح شهر ترجیح میدهم
وقتی ب ای منرر نگا میکنم احساس شادی
ب م دس

میدهد.

تعلق

ای منرر برای م یادآور خاطرات زیادی

خاطر

میباشد
وقتی از ای محیط دور میشوم دلم برای
چنی مناظری تن

میشود

در ای فضا احساس راحتی میکنم چون
خودم هستم
اصل و نسب م اینجاس
ریشهدار

ای منطق برای م مهم اس

بودن

خانواد ام اهل اینجا هستند
معیش

برای اینک

و کار م وابست ب ای منطق اس

م برای آنچ در آیند بر سر ای منرر
خواهد آمد اهمی
روابط
اجتماعی

قائلم

م احساس میکنم جزئی از ای جامع محلی
هستم
در آیند نزدیک تصمیم ندارم ک ای منطق را
ترک کنم

مأخ  :نویسندگان

میزان

امتیاز۲
مخالفم

امتیاز3
نظری
ندارم

امتیاز۴
موافقم
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با توج ب نتایج جدو شمار  2عناصر و نشان های

در آن با  ،%67وجود حس دلتنگی با  %54و راحتی با ،%53

موجود در منرر نسب ب سایر محورها ،بیشتری تأثیر
مثب را بر ادراکات ذهنی باقی میگ ارند ک باغها ،بناها و

با توج ب خاطرات جمعی شکل گرفت در مناظر شهری،
بیشتری میزان تأثیر را بر ادراک ذهنی افراد داشت اند و

خیابانهای قدیمی با پوشش گیاهی خاص خود با میزان

ب آن منرر هستند.

نشان دهند وجود تعل خاطر نسب
کرامتی نیز بر همی

 %100تأثیرگ اری و کوچ باغها با ،%96رودخان با %93

اساس در تحقیقات خود بر ارتباط

مهمتری مؤلف های آن بشمار میروند .در ای راستا راچل

مثب

گولد نیز وجود نشان های تاریتی و چوکور توج ب
خواس های مردم و نشان هایی ک در ذه آنها شکل

تأکید دارد ک سبب حفاظ از منرر میگردد
) .) 2011در بحث خاطرات جمعی آخری محوری ک بر

را از جمل مهمتری مسائل برای درک مناظر

روابط اجتماعی

گرفت اس

بی منرر و مردم در نتیج وجود خاطرات جمعی
Keramati.

ادراک ذهنی نسب

ب فضا تأثیرگ ار اس

شهری میدانند .از دیدگا بلنگر نیز ای مکانها هستند ک

میباشد ک ای امر سبب میشود تا آنچ در آیند بر سر

ب عنوان محل های تاریتی ،میتوانند مملو از نشان ها
باشند ک ای امر سبب ب وجود آمدن خاطرات جمعی

منرر میآید برای تمام ساکنی با میزان تأثیرگ اری ،%92
دارای اهمی فراوان باشد .روابط اجتماعی در فضاهایی

میگردد ک نتیج آن ایجاد ارزشهای مشترک اس

شکل میگیرد ک میان مردم تعامل و ارتباط وجود داشت

( (Rachel et al. 2012؛ ((Chokor. 1990؛

باشد ،در ای

(Belanger.

راستا شوارتز نیز نقش فضاهای باز را در

) .2002محور بعدی ک مؤلف های آن نقش مؤثری در

بهبود بتشیدن زندگی شهروندان و باال رفت امکان ایجاد

ادراک منرر ایفا میکنند تعل خاطر میباشد ک ب ترتیب،
ترجیح یک منرر خاص ب مناظر دیگر با  ،%88احساس

(.(Schwartz et al. 1982

خاطرات بسیار مهم میداند
مقایس نتایج ب دس آمد در نمودار  3آورد شد اس .

شاد بودن در آن با  ،%74یادآوری خاطرات با قرار گرفت
میزان تاثیرگذاری مثبت بر ادراک ذهنی

ساخ
و سازهای قدیمی در زیبایی و خاطر …

باغ های قدیمی در زیبایی و خاطر انگیزی ای …

خیابان و پوشش گیاهی آن در زیبایی و خاطر …

م برای آنچ در آیند بر سر ای ای منرر خواهد…

خان ها و کوچ باغ های قدیمی در زیبایی و…

م چنی منرری را ب منررهای دیگر در سطح…

رودخان در زیبایی و خاطر انگیزی منرر اثرگ ار اس

تغییر سطح زمی در زیبایی منرر اثر گ ار اس

وقتی ب ای منرر نگا می کنم احساس شادی ب …

ای منرر برای م یادآور خاطرات زیادی می باشد

وقتی از ای محیط دور می شوم دلم برای چنی …

در ای فضا احساس راحتی می کنم چون خودم هستم

اصل و نسب م اینجاس

م احساس می کنم جزئی از ای جامع محلی هستم

معیش
و کار م وابست ب ای منطق اس

برای اینک خانواد ام…

در آیند نزدیک تصمیم ندارم ک ای منطق را ترک…

ای منطق برای م مهم اس

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%

نمودار  .3میزان تأثیرگذاری بر ادراک ذهنی
مأخذ :نویسندگان

میزان تاثیرگذاری مثبت بر ادراک ذهنی
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بحث و نتیجهگیری

صداها ،بوها ،مز هتا ،تجربت هتای بستاوایی (المست ای) در

در ابتدای تحقی بنا بر آنچ ب عنوان ستؤا اصتلی مطترح

طراحی مناظر شهری.

شد ،ابتدا شناسایی عوامل ذهنی و ادراکی ک باعتث ایجتاد
خاطرات جمعی و مانتدگاری آن در عرصت هتای محیطتی
میباشد سپس دستیابی ب روشی ک

میشوند دارای اهمی

بتوان از طری آن عوامل ب دس

آمتد را متورد تجزیت و

تحلیل قرارداد تا از آن طری موضو خاطر جمعتی را بت
صورت الگویی در طراحی ب کار گرف  .برای دستیابی بت
جواب سؤاالت تحقی  ،بنابر مطالعات انجام شتد بت طتور
کلی خاطرات جمعی ب طور مستقیم بتا چنتدی عامتل در
ارتباط اس

و فرهنت  ،ختاطر و زمتان،

از جمل هویت

ختاطرات اجتمتاعی ،پالیمسست  ،منرتر شتهری و عناصتر
تشکیل دهند آن .در نرر گرفت ای ارتباطات با توجت بت
بستری ک ختاطرات در آن هتا شتکل گرفتت انتد منجتر بت
شناسایی عوامل ذهنی و معیارهایی متیشتود کت در ایجتاد
خاطرات جمعی نقش بسزایی داشت اند .بتر ایت استاس در
نرر گرفت امر خاطرات جمعی در منرتر شتهری بت طتور
آوردهایی را ب دنبا خواهتد داشت

خبص دس

کت در

زیر آورد شد اس :
 تعامل هویمشارک

انسان با محیط اطرا ِ خود و باال رفت میتزان

در هوی

 -باال رفت قابلی

بتشی ب مکان.
قرائ

مت شهر ک احستاس امنیت

را در

فضای شهری باال میبرد.
 -آشنا پنداری شهروند با محل سکون

و ایجاد حس مکان.

 خوانش راز و رمزِ تصویرِ مت ِ گ شت شهر از روی آثتار بتیادگار ماند .
 توالی تتاریخِ یتک جامعت در منرتر شتهری بت نمتایش درمیآید.
 -قرائ

آنچ از گ شت باقیماند ممک میشود.

بر اساس مطالعتات انجتام شتد از آنجتا کت موضتو
تحقی با ذهنیات افتراد ستروکار داشتت است

و از طرفتی

ادراک ساکنی نقش مهمی در شکل گیری خاطرات جمعتی
ایفا میکند ،از ابزار مصاحب ب همرا عکس استتفاد شتد
اس

ک بر اساس نتایج نقش ای ذهنی ب دست

نقش نشان دهند آن اس

آمتد .ایت

ک عناصر ملمتوس و نتاملموس

ب صورت مستقیم بر ادراکات مردم نسب

ب محیط اطرا

خود تأثیر میگ ارند .در ای میتان بتا توجت بتا ختاطرات
بازگو شد توسط ساکنی قدیمی مؤلف هتایی کت بیشتتری
تأثیر را بتر ادراکتات ذهنتی در رابطت بتا منرتر شتمیران و
خاطرات شکل گرفت در آن داشت اند استتراج شد .با توج
ب نتایج ،عناصر اثرگ ار ،تعل خاطر و ریشت دار بتودن بت
صورت مؤلف هایی تقسیم بندی شدند ک همرا بتا عکتس
در اختیار جامع نمون قرار گرف  .بر اساس نتایج ب دس
آمد باغها ،بناهای قدیمی و خیابانهتایی کت شتواهدی از
گ شت هستند بیشتری تأثیر را بر ذهنیات مردم نستب

بت

خاطر انگیزی منرر شهری داشت اند .هرچ وجود خاطرات

 -باال رفت ارزشهای مشترک مردم.

جمعی در طو زمان کمرن

 -تجرب فعالی ها و فضاهای مورد دلتوا شهروندان.

میشود و ای سبب میگردد تا ساکنی قصتد تترک محتل

 -ایجاد مناظری ک در ذه ساکنی ِ شهر از محل سکونتشتان

زندگی خود را داشت باشتند زیترا وجتود نشتان هتایی کت

باقی میماند.
 حفظ سن ها و رسومِ گ شت و برقراری ارتباط نستل هتایجدید با آنها.
 پیوستگی و تداوم حیات شهری. تبتتدیل شتتدن ختتاطرات تتتاریتی و اجتمتتاعی در فضتتاهایعمومی و منتاظر شتهری بت مکتان هتای ختاطر از طریت
نشان ها.
 -در نرر گرفت نشتان هتای ذهنتی و حستی چتون تصتاویر،

شود ،تعل خاطر ب مکان کم

یادآور خاطرات در منرر باشد ب مرور از بی رفتت است .
حضور نشان هایی ک در منرر شهری بیشتتری تتأثیر را در
طو زمان بر ذهنیات بتاقی متیگ ارنتد ستبب حفاظت

و

همچنتی خلت فضتتاهایی متتیگتتردد کت از درون متتردم و
خاطرات جمعی آن ها نشأت گرفت اس  .با توج ب آنچت
مورد بررسی قرار گرف

خاطرات جمعی نقش بستزایی در

معنا بتشی منرر شهری ایفا میکننتد ،در واقت درک منرتر
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شهری ب عنوان واقعیتی ذهنی با خاطرات استتفاد کننتدگان
از فضا گر ختورد است  .بتدی منرتور شتناخ

تتاریخ

محل ها ،حوادث و رویدادهایی ک در طو زمتان در آن هتا
رخ داد اند و همی طور مصاحب با ساکنی محلتی و افتراد
استفاد کنند از فضا و روایت
هوی

ختاطرات در جهت

حفتظ

مناظر شهری نقش مهمی ایفا میکند .بنتابرای افتراد

در تجرب مستقیم با محیط زندگی ختود قترار متیگیرنتد و
خوانش مت شهر سبب متیشتود تتا تصتویر ذهنتی آن هتا
ب محیط پیرامونشان ارتقا یابد و متت شتهر آن قتدر

نسب

تأثیرگ ار باشد تا ذه افراد را ب سم

یک خاطر جمعی

بکشاند.
در تحقی حاضر با در نرر گرفت بعد ادراکی و ذهنی افراد،
نشان ها و معیارهای تداعی کنند خاطرات جمعی شناسایی شتد
و ادراک منرر شهری (محل تجریش) از طری دستیابی ب نقشت
ذهنی ساکنی مورد بررسی قرار گرف

هوی  ،حس مکان و تعل خاطر ب محتل ستکون

و فضتاهای

شهری را در هر محل بتا توجت بت شتاهدهای آن حفتظ کترد،
تقوی

ساخ

یا ب وجود آورد.
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