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... سازي خاطرات جمعي در بازسازي پس از بالياي طبيعي و باززنده
  با تكيه بر هويت مكان

 
  **آالله اشرفي زنجاني*/ آتوسا مديري      

  25/02/1392                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  21/07/1392                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
ناشي از باليايي همچون جنگ يـا باليـاي    مقاله حاضر باززنده سازي خاطرات جمعي و تأثيرات آن در بهبود هويت مكاني از دست رفته 

نمايد، هـويتي  شود، بررسي مياي باعث خدشه دار شدن مسيرمعمول تكامل اجتماعي كالبدي يك منطقه ميطور غير منتظرهطبيعي را كه به
  .باشدجه دروني شدن هويت يك مكان براي فرد بوده است و نتيجه آن تعلقات احساسي ميان فرد با محيط زندگي او ميكه نتي

ها و مكان ، معتقد اسـت هنگـامي كـه اعضـاي يـك      كيد بر ارتباط ميان گروهأموريس هالبواكس مهم ترين نظريه پرداز خاطره جمعي با ت 
گيرد و يك نوعي تطبيق با عناصر مقاوم صورت مي ،خصوصيات گروه به فضا منتقل شده و همزمان گيرند،گروه در بخشي از فضا قرار مي

 تحريـك  هسـتند  مشـترك  اي گذشـته  داراي كـه  را خـود  داخـل  افراد حافظه ها مكانلذا . گرددقالب مشخص به ساختار آن فضا تعميق مي
در نتيجـه   .نماياننـد  مي باز هستند، هاآن مورد در چيزي دانستن به مايل كه را خود از بيرون افراد مشترك هاي ، گذشته زمان هم و كنند مي

شـود؛ ايـن   رود و يا مخـدوش مـي  گيري آن از ميان ميبستر شكل.. حافظه كه موضوعي مكان گرا است ، زماني كه بر اثر بالياي طبيعي و
اي است كه بـه واسـطه ارتبـاط بـا مكـان واجـد       مكان و جامعه بنابراين حافظه مكان وابسته به. رودويژگي مكان براي هميشه از دست مي

  . هويتي پيوسته شده است
عنوان زير بناي هويت هاي فردي و جمعي در يك جامعه و ارتباط گيري خاطرات بهاز اين رو مقاله با تكيه بر نقش هويت مكان در شكل

 هويت مكاني و تعلق مكاني، در ابعاد مختلف شكل دهنده يـك  مكـان،  متقابل خاطرات با ميزان پيوندهاي احساسي افراد با محيط از نوع 
ايـن مقالـه بـا روشـي     . پردازدريزي رويدادي مياعم از فرم، فعاليت و تصورات به بيان سه استراتژي حفاظت و مرمت، بازخواني و برنامه

در باززنده سازي خاطرات جمعي را در پروژه هـاي  مروري و تحليل كيفي بر مبناي استراتژي هاي تجربي ، در نهايت رويكردهاي معقول 
  .كندبازسازي پس از باليا تبيين مي

 
  .باليا، خاطره جمعي، هويت مكان ، هويت مكاني ، بازسازي :واژگان كليدي

  

 

   at_modiri@yahoo.com .كزاستاديار گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مر *

 .دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز** 
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مقدمه      
با وقوع هر بالي طبيعي، آنچه كه بيشتر مورد توجه 

هـا و  گيرد خاكسـپاري كشـته  ها و مسئولين قرار ميرسانه
هاي تخريب شده است و كمتـر كسـي   بازسازي ساختمان

گـذارد  بر جـاي مـي   به اثرات ماندگارتري كه يك سانحه
  .توجه كرده است

مباحثي همچون هويت مكـان كـه بسـتر خـاطرات     
شهروندان است، پـس از وقـوع باليـا و از دسـت رفـتن      

هـاي  كالبد مكان ، مورد غفلت قرار گرفته و يا با بازسازي
هـا  شتاب زده موجب اختالل در تداوم هويت مكـاني آن 

  . شوندمي
در مجموعـه عـواملي   در اين ميان بازسازي نيز تنها 

كه سعي در حفظ و بهبود وضعيت كالبـدي شـهر دارنـد،    
نكته مهـم زنـده  نگـه داشـتن فضـاي      . شود خالصه نمي

شهري و انطباق آن با رفتار و فعاليت اجتماعي شهروندان 
در اين اقدامات فضاي شـهري  . باشددر دوران حاضر مي
هـاي  شود كـه ضـمن حفـظ شـباهت    جديدي حادث مي

هاي ماهوي و معنايي را با فضاي پيشين، تفاوت اساسي با
، بـا  )دوران معاصر(توجه به شرايط زماني و مكاني حاضر

  فضاي پيشين در ارتبـاط بـا مخاطبـان خـود بـه نمـايش       
ـ . گذاردمي ثير أآنچه كه در اين فرآيند حائز اهميت است ت

حضـور   منظـور هـا در محـيط بـه   ها و مرمتاين بازسازي
هــاي مردمــي و يــت ريشــه فعاليــتمجــدد انســان و تقو

  .باشداجتماعي در عرصه فضاي شهري و محلي مي
هاي انجام گرفته چه در نگاهي بر تجربيات بازسازي

دهـد كـه   مقياس جهاني و چه در مقياس ايراني نشان مـي 
ها از توجـه بـه فضـاهاي شـهري      تا چه اندازه اين تجربه

شهر "نظر كه اي غافل بوده و تا چه اندازه از اين مخاطره
دور  "بخشدسازد و خاطره به شهر شكل ميخاطره را مي

  .بودند

در واقــع بازســازي و حيــات اجتمــاعي جامعــه در 
بالياي طبيعي در نگـاه  . پذير است تداوم گذشته آن امكان

ــداعي   ــادي از دوران گذشــته خــود را ت اول گسســت بني
قي رسد كه هيچ چيز با نظر ميكنند، در اولين روزها به مي

نمانده است تا بتوان بر آن اتكا كرد اما با گذر از وحشت 
ديـده از باليـا ،    يابند كـه جامعـه آسـيب    اوليه، همه درمي

مند و متكي به عناصري اسـت كـه در طـي     اي زمان پديده
در نتيجه در بازسازي يك . ساليان دراز شكل گرفته است

ــه  ــوالت    فضــاي شــهري زلزل ــه مق ــرداختن ب زده وراي پ
دي و عينــي، بــا مــديريت كيفيــات غيرمحســوس عملكــر

، ... جمعـي، هويـت مكـاني و      محيط مانند معاني، حافظه
هاي  آن، كمك  توان به بازگرداندن هويت از دست رفته مي

  .شاياني نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  پرسش اصلي تحقيق
هاي باززنده سازي خـاطرات  رويكردها و استراتژي
  تواند باشد؟جمعي در بازسازي چه مي

  

 
 

خاطره جمعي يا 
 حافظه اجتماعي

 تداوم گذشته

توسعه منطقه 
سانحه ديده و 
 رفع نواقص

 بازسازي

  مسئله پژوهش تبيين.  1 ن
 .خاطره جمعي امري است توضيح دهنده تداوم در عين تغيير 
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   ادبيات تحقيق
   1مكان

 

مكان يك مفهوم انتزاعي و ذهني نيست، بلكه اولين 
قرارگاه ارتباط مستقيم بـا جهـان و محـل زنـدگي انسـان      

هاي كالبدي  ، واقعيت2است، به همين دليل سرشار از معنا
عاطفي عميقي با انسـان    هاي انساني بوده و رابطه و تجربه

مكان مفهومي بـيش   (Relph, 2007,120). كند برقرار مي
از موقعيت يا خاستگاه دارد و با معنا و احساسات بشـري  

را  3آميخته است و همين مفهوم، تفاوت ميان مكان و فضا
به تعبيـر ديگـر مكـان تركيبـي اسـت از      . كند مشخص مي

ها، اما فضا يك موقعيـت   خاطره، تجارب حسي و روايت
مشخصـات رقـومي    توان آن را بـا  جغرافيايي است كه مي

 ,Hague) مانند طول و عـرض جغرافيـايي معرفـي كـرد    
هاي معنايي هسـتند   ها ذاتاً پايگاه در واقع مكان. (2005,5

اند، بـا   كه در طول زندگي بر اساس رويدادي شكل گرفته
ها يـا جوامـع، فضـا بـه      ها با معنا، افراد و گروه آغشتن آن

معناي مكان  (Carmona , 2006, 97). كند مكان تغيير مي
گيـرد و  در تصويرهاي ذهني و خاطرات مردم شـكل مـي  

تـا زمـاني كـه    . باشـد  مؤثرترين عامل در هويت مكان مي
هـايي كـه    معناي مكان در ساختار فيزيكي ذهني و فعاليت

شـود،   دهد جستجو شود، چيزي يافت نمـي  در آن رخ مي
هاي انسان  بلكه بايد معنا را در تصويرهاي ذهني و تجربه

هـا نقـش حيـاتي در     در واقع مكان. مكان جستجو كرد از
جهت توسعه و حفظ هويت فردي و گروهي مردم بـازي  

تصوير ذهني براي فرد فقط مربوط به زمان حـال  . كنند مي
نبوده بلكـه بـا تصـورات ذهنـي وي از گذشـته و آينـده       
تركيب شـده و ايجـاد خـاطراتي از گذشـته و توقعـاتي از      

ها، محيط زنـدگي مـا را    موعه مكانكل مج. آينده مي نمايد
ها، باگذشت زمان از  تجارب مردم از مكان. دهد  تشكيل مي

ها كه با گذشته افراد در ارتباط اسـت   طريق خاطرات مكان
هـا، در طـول زمـان     مكرر از همان مكان  يا از طريق استفاده

 يجتجارب كسب شده از مكان به تدر. ماند ها باقي ميبا آن
 يلتـر بـا هـم در ف   يـب جمـع شـده و در ترك   در ذهن افـراد 

 يلترف يناز ا يبخش كه شونديو منسجم م يكپارچه، يادراك
از  يـز ن يو بخشـ  يشخصـ  يهـا يـده از ارزشـها و ا  يادراك
 .يرندگيسرچشمه م يتريعوس يها و عوامل فرهنگيتهو

 بايـد ديـدگاه  هاي موفـق مـي  براي دستيابي به مكان
هـا  هاي فيزيكي مكـان بهوسيع تري از توجه صرف به جن

هـاي روان شناسـانه،   اتخاذ نمود، ديدگاهي كـه بـا جنبـه   
بنـابراين  . فرهنگي و اجتماعي مكان تركيـب شـده باشـند   

هـاي فيزيكـي   جنبه اساسي، مشتمل بر جنبـه  3تركيبي از 
تصـوير  "، "4فعاليـت  "(مكان، تجارب حسـي و فعاليتهـا   

ــي ــرم"و  "5ذهن ــر )  "6ف ــرار گي ــورد توجــه ق ــد م  دباي
(Montgomery,1998,95-96).  
هاي مربـوط بـه باززنـده    در نتيجه تدوين استراتژي

سازي خاطرات جمعي نيز براساس تمامي ابعـاد تشـكيل   
  .دهنده مكان صورت خواهد گرفت

  8و هويت مكاني7هويت مكان 
ــت   ــت ، دو واژه هوي از تركيــب واژه مكــان و هوي

ول هويت در معني ا .آورندمكان و هويت مكاني سربر مي
ــه واژه مكــان اشــاره مــي  ــد و يعنــي مجموعــهب   اي از كن

هاي مكاني كه تمايز و پيوستگي مكان در زمـان را  ويژگي
هاي قابـل تشـخيص مكـان    عهده دار هستند و به ويژگي

بيروني اشاره دارد، اما هويت مكاني نتيجـه ذهنـي شـدن    
هويت مكان براي يك فرد يا جمع اسـت بـه طـوري كـه     

ت جمعي يا فردي آنـان گـردد، در واقـع آن    زيربناي هوي
ابعادي از خود كه هويت شخصي خـود را در ارتبـاط بـا    

  .كندمحيط فيزيكي تعريف مي
تعلـق   "اين مفهوم به همراه مفهوم ديگري همچون 

  هـا اشـاره   به پيوندهاي احساسي افراد بـا مكـان   "مكاني 
كند كه روشن كننـده چگـونگي ارتبـاط ميـان مفهـوم      مي

   .جمعي و خاطرات جمعي استهويت 
(Lewicka,2008,209- 213) 
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بـر   10و نويك 9محققان گوناگوني همچون اندرسون
كيـد بسـيار   أارتباط ميان خاطره عمومي و هويت جمعي ت

اي  ، نه تنها ابـزار سـاده  12و براي آنان يادآوري11داشته اند 
براي سنت نيست بلكه فعاليتي است كه هويت جمعـي را  

 (Reyes,2010,222).ي آوردبه ارمغان م
ها به مكان نوعي تعلق مكـاني بـراي   وابستگي گروه

شود كـه در مقابـل تغييـرات شـهري ،     ها محسوب ميآن
كنند؛ ها و تغييرات موقتي به شدت مقاومت ميجاييجابه

هـا و  هاي تـازه از خانـه سـازي   چرا كه در پس اين جلوه
 .گيـرد ه مـي ها ، حيات عمومي گذشته افراد پناشهرسازي

(Halbwachs,1950, 4-5)  
در نتيجه تعامل مردم با مكان ،  تعلقات مكاني اساساً

مفاهيم، ساختارها و نشانه هـاي مـرتبط و متنـاظر ايجـاد     
هـا و  شده است و تعلق به يك محيط خـاص، از كيفيـت  

گيرد؛ بر اين مبنا تعلق مكاني به هاي مكان تأثير ميويژگي
ميان انسـان و محـيط از تبعـات     معناي رابطه هم پيوندي

احراز هويت است و عاملي كه اين تعلق مكاني را تشديد 
تواند آن را به تعلق خـاطر  كند خاطره است و حتي ميمي

  ).83،85قاسمي، (  .بدل نمايد
  

 و مكان 13خاطره جمعي
 يـر صـورت ز در لغت نامه دهخدا بـه  14واژه خاطره

ته باشـد و  كه بر شخص گذش يامور" :شده است يفتعر
 يهـا از آن در ذهن شـخص مانـده باشـد، گذشـته     يآثار
 .است يدهشن يا يدهگذشته كه شخص آن را د يعوقاي آدم
 15".گذشته يها يدهشن ياگذشته  يها يدهد

نظريه پردازي درباره خاطره جمعي به مثابه يكي از  
هاي جامعه شناسـي بـه معنـاي دقيـق آن بـا      زير مجموعه

هالبواكس در  "16جتماعي خاطرههاي اچهارچوب" كتاب
 "خاطره جمعـي  "و همچنين كتاب ديگر وي 1941سال 

  .، آغاز شدكه پس از مرگش انتشار يافت

نخستين فـردي  ) 1877-1995( 17موريس هالبواكس
كرد به شكلي سيستماتيك نشان دهـد آن    است كه تالش

آوريـم براسـاس آن چـه در     چه كه ما از گذشته به ياد مي
او معتقـد بـود   . شود حال اهميت دارد، تعيين مي اكنون يا

اي نيازمند حس تداوم است و براي اين كار  كه هر جامعه
او معتقد بـه  . گذارد ارتباط خود را با گذشته به نمايش مي

سرشت جمعي آگاهي اجتماعي بوده  و از اين رو اعـالم  
كندگذشته جمعـي، عـاملي اسـت در جهـت وحـدت       مي

ــازي همبســ   ــي و بازس ــه بخش ــاعي در جامع  تگي اجتم
(Misztal,2003,50)   .  وي خاطره را در پيوند با جامعـه

كنـد و بـراي تبيـين آن     و كل حيات اجتماعي مطـرح مـي  
كنـد   هاي اجتماعي مـي  بندي مؤلفه  سعي در كشف و طبقه

كيد بر  ماهيت اجتماعي أكه در خاطره دخيل هستند و با ت
ح زيـر اعـالم   خاطره داليل اجتماعي بودن آن را بـه شـر  

  :دارد مي
  

اول اينكــه اغلــب خــاطرات يــك فــرد در حضــور 
 .اندديگران و در محل زندگي جمعي شكل گرفته

براي به يادآوردن و گرامي داشتن خـاطرات از  : دوم
شـود كـه جنبـه    نقاط مرجع زماني و مكاني اسـتفاده مـي  

اجتماعي دارند، مانند روزهاي سال و مراسم و سنت هاي 
  .مربوط به آن
  انسـان هـا خـاطرات را در كنـار هـم بـه يـاد        : سوم

  (Paez, 1997, 152). آورندمي
  

در ادامه پس از بيان مفـاهيم بازسـازي ، دوبـاره بـه     
هاي باززنـده  هاي هالبواكس جهت تدوين استراتژيلفهؤم

 1جـدول شـماره   . گـرديم سازي خاطره جمعـي بـاز مـي   
جمعي و برخي از ديدگاه هاي مختلف در رابطه با حافظه 

  . دهدپيامدهاي مهم آن در شهرها را نشان مي
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رويكرد  صاحبنظران هاي مكاني لفهؤم  يامدهاترين پمهمهاديدگاه   

 
 دوركهايم

 

 
 

 كالسيك

 

گذارد و هر نوع جامعه حس تداوم گذشته را به نمايش  مي -
  .بدان نياز دارد

براي اي با اهميت عنوان وسيلهمراسم و نماد گرايي اشان به -
  .انتقال خاطره جمعي به شمار مي رود

 .حافظه جمعي، نوعي آگاهي جمعي است -
 و افراد به كه است اجتماعي واقعيت يا ،پديده جمعي خاطره -

  .بخشد مي هويت ها گروه

 
 
 

 حس تداوم گذشته
 
 
 

ها و اصالتحفظ سرچشمه  

 
 
 
 
 

 تصورات، فعاليت

 هالبواكس
 

 
 كالسيك

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

باط تنگاتنگي با مفهوم مكان قرار دارد و خاطره در ارت -
 .احساسات و بازتاب ها مجبور به وصل شدن به مكان هستند

  .خاطره جمعي، خاطره اجتماعي است -
گذشته جمعي عاملي است در جهت وحدت بخشي و بازسازي  -

 .همبستگي اجتماعي در جامعه
هويت جمعي مقدم بر خاطره است و از اين رو هويت اجتماعي  -

محتواي خاطره جمعي را تعيين مي كند و در واقع است كه 
  .ها استخاطره يك گروه اعالميه هويت آن

 
 

 
 همبستگي بازسازي و بخشي وحدت

جامعه در اجتماعي  

 
 
 

  حاضر حال در سياسي اهداف بردن پيش

 
 

 
تصورات، فعاليت، 

 كالبد
 
 

 
تصورات، فعاليت، 

 كالبد

 
تايم اميليا  
 

 
 

 پويايي شناسي
 اين و نيست منقطع و دارد ادامه تاريخ طول در معيج زندگي -

 دارد، وجود جامعه قاطع اكثريت يا  ،جامعه فرد در كه احساس
 .دارد ارادي غير بعدي و شود مي ناميده جمعي حافظه

 
 را جامعه يك به هويت و تعلق احساس
.آورد مي وجود به فرد درون در  

 
 

 كالبد،تصورات

 پيتر بورك
 

 حال گرا
 

  استفاده سياسي از حافظه هاي اجتماعي و عمومي امكان -
  استحكام هويت هاي گروهي -

 
 به خاطر آوردن

) به عنوان آسيبي  اجتماعي(فراموش كردن  
 ساختن جمعي گذشته

 
 

 تصورات

 شوارتز
پويايي شناسي 

 خاطره
 

خاطره برنامه اي فرهنگي است كه مـا را بـه سـمت مقاصـدمان      -
يم مي كند و ما را قادر به كنش هدايت مي كند، حاالت ما را تنظ

  .مي سازد
توجه به خصلت موقت و زمانمند بودن خاطره ، چراكه در غيـر   -

اين صورت به تقليل گرايي سياسي دچار شـده و در آن خـاطره   
 .صرفا در خدمت نظم دهي و بازتوليد در نظر گرفته مي شود

خاطره جمعي بايد با عاليق و نيازهـاي در حـال تغييـر جامعـه      -
  .هنگ شود،امري كه توضيح دهنده دوام در عين تغيير باشدهما

 
خـاطره جمعــي را فرآينـدي اتحــادبخش   
است كه همزمان هـم چهـارچوبي اسـت    
براي معنا به واسطه ابقاء و تضمين ثبات و 
هويت جامعه و هم چهارچوبي است كـه  
امكان تطبيق با تغييرات اجتماعي را فراهم 

  .مي كند

 
 
 
 
 

 تصورات،فعاليت
 
 
 

.حافظه جمعي ارتباط با هاي مختلف در ديدگاه. 1ج  
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خاطرات جمعي معمـوالً از نسـلي بـه نسـل ديگـر      
شوند، در اين صورت سابقه سكونت در شهر از  منتقل مي

سـاكنان قـديمي   . عوامل تقويت خـاطرات جمعـي اسـت   
خـود را بـه يـاد آورده و نقـل       شهر، خاطرات سـكونتگاه 

  كنند اما مهاجران و تـازه واردان، خـاطرات سـكونتگاه    مي
را براي نسل جديد نقل كرده و از گذشته شهر قبلي خود 

تـر   به همين دليل حافظه تاريخي ضعيف. اي ندارند خاطره
تري دارند و نسل جديد صرفاً تجربيات خود را  رنگ و كم

ايـن يـادآوري از طريـق نقـل شـفاهي      . آورنـد  به ياد مـي 
پذير است كه از  ها امكان خاطرات يا حفظ آثار كالبدي آن

درواقع حافظه . ياد كرد 18عنوان حافظه مكان توان به آن مي
مكان يكي از عوامـل تأثيرگـذار بـر خـاطرات جمعـي و      

اي شهري  محركي براي شكل دادن به آن از طريق محوطه
  (Lewika,2008,123) .است

باززنـده   هاياستراتژي تريناصلياز  يكيرو  ينا از
  .است جمعيخاطرات  سازي

ها  ، نوع كاربري)كالبدي(هاي فيزيكي  تغيير در زمينه
شـود   هاي خيابان در اثر وقوع حادثه، سبب مـي  و فعاليت

هـا از بـين    ها، معاني و منحصر به فرد بـودن مكـان   ارزش
ــراي آن دســته از ســاكنين كــه تعلــق   ــرود، خصوصــاً ب ب

ترين تهديـد   اين عامل بزرگ. اند درازمدت به مكان داشته
، 89ا زاده، رض( .در جهت از بين رفتن هويت مكان است

89-80(  
  

اما نكته بحراني در تأثير مخـرب سـوانح  برحافظـه    
شود كه،  مكان و حافظه جمعي ساكنان جايي مشخص مي

تغييــر و تحــوالت و تخريــب كالبــدي شــهر، هــم بســتر 
كند و هم ساكنين شهر را  گيري خاطرات را محو مي شكل

از بين مي برد ؛ به عبـارتي در مفهـوم هويـت مكـان بـه      
ويژگــي هــاي متمــايز و قابــل تشــخيص مكــان " عنــوان
كالبد از ميـان رفتـه اسـت و در مفهـوم هويـت        "بيروني

نتيجه ذهني شدن هويت مكان بـراي فـرد يـا    "مكاني كه 
و در مـورد   انـد افراد جامعه از دسـت رفتـه   ،"جمع است
هاي اصلي نه بازگوكننـدكان اجتمـاعي و فعـال    استراتژي
   .اي كالبدي آناند و نه زمينه هباقي مانده

در نتيجه حافظه نيز كه  موضوعي مكان گرا اسـت ،  
، بستر ... زماني كه بر اثر باليايي همچون زلزله يا جنگ و

رود و يـا  اش از ميان ميگيري آن ،يعني كالبد مكانيشكل
شود، هايي شتاب زده دچار تغييرات مهمي ميبا بازسازي

ه از دست مخدوش گشته و اين ويژگي مكان براي هميش
اي بنابراين حافظه مكان وابسته به مكان و جامعـه . رودمي

است كه به واسطه ارتباط با مكان واجـد هـويتي پيوسـته    
هايي اين چنـين  لذا استراتژي برخورد با مكان. شده است

بايد با گزينش دقيق بر هويت مكاني يا به عبارتي جامعـه  
در نتيجـه،   .دها تدوين گردو مكان و رابطه بهم پيوسته آن

شهري كه بستر مناسب براي وقوع رويـدادها و تعـامالت   
هـاي   اجتماعي باشد، پتانسيل بيشتري براي انباشـت اليـه  

مختلف خاطرات جمعي خواهد داشت و تأمين اين بستر 
اجتمـاعي و    جديد در شهرهاي سانحه ديده هـم از جنبـه  

  .طلبد هم از جنبه كالبدي و فضايي، عوامل خاصي را مي
  

  هاي زلزله زده هويت مكان فرآيند بازسازي  و ارتقاي
هاي مربوط به بازسازي در دنيا از ميانه دهه پژوهش

هفتاد ميالدي آغاز شد و در ايران نيز از هنگـام بازسـازي   
هـاي مربوطـه   ، پـژوهش  61هاي جنـگ در سـال   ويراني

 )7-23، 82فالحي ، (  شكل گرفته است
ريزي بازسازي بـه  امهمفهوم بازسازي در ادبيات برن 

  :شرح زير بيان شده است
بازسازي عبارت اسـت از جـايگزيني سـاختارهاي    "

هـاي  تخريب شده ، مرمت كامـل خـدمات و زيرسـاخت   
هاي بلنـد  محلي و احياي اقتصاد و غيره كه بايد در برنامه

مدت توسعه گنجانده شود و در آن ابعاد كاهش خطـرات  
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  بـا اجـراي بازسـازي     .با موارد تخفيف خطر ادغام شـود  
در محل و شكل قبلي  توان بناهاي تخريب شده را عيناًمي

  ) 83، 84فالحي، ( ".جايگزين و دوباره سازي كرد 
دهد كه تاكنون دو ديدگاه نظـري  ها نشان ميبررسي

عمده در رابطه بـا توسـعه و بازسـازي پـس از جنـگ و      
ر بالياي طبيعي توسط پژوهشگران و متفكرين اين رشته د

 : سطح جهان ارائه شده است 
    بازسـازي سـريع و    "نخستين ديدگاه قائـل بـه

در . است "بازگشت به حالت عادي در اسرع وقت ممكن
شـده و   ديدگاه بازسازي امري جـدا از توسـعه تلقـي   اين 

  نظر غالب بر اين اسـت كـه بايـد بـدون اتـالف وقـت و       
منظور جلوگيري از تحوالت منفـي بعـدي كـه بـر اثـر      به
روك ماندن امر بازسازي ممكـن اسـت اتفـاق بيافتـد ،     مت

مانند ترك منطقه توسط مردم ساكن در آن ، بايـد شـرايط   
هرچه سريعتر به حالت پيش از وقـوع جنـگ يـا باليـاي     

  .طبيعي بازگردانده شود
در حقيقت هسته اصلي ايـن تفكـر، از ايـن اعتقـاد     
تشكيل شده است كه جنگ يا بالياي طبيعي ، روند عمل 

سيستم هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، ( حركت نظام  و
يــك منطقــه را دچــار ) اجتمــاعي و فرهنگــي و كالبــدي 

از ايـن روي بـراي    .سـازند اختالل و برهم ريختگـي مـي  
ها را بـه  مقابله با اين حالت ، بايد هرچه سريعتر اين نظام

حالت پيشين بازگرداند تا مردم بـه رونـد عـادي زنـدگي     
 .خويش بازگردند

  دومــين ديــدگاه قائــل بــر ضــرورت اســتفاده از
هايي است كه تخريب بـر اثـر جنـگ يـا باليـاي      فرصت

منظور دسـت زدن بـه   اين ديدگاه به. آوردطبيعي پيش مي
اي است تـا از فرصـتي كـه بازسـازي بـه      اقدامات توسعه

  .وجود مي آورد، براي توسعه استفاده گردد
يش از وقـوع  از نظر معتقدين به اين ديدگاه شرايط پ

جنگ يا بالياي طبيعي شرايط مطلوبي نبوده است كه بايد 

از اين روي بايد از هر فرصتي براي تغيير  .به آن بازگشت
اينك فرصتي كه بر اثر جنـگ يـا   . اين روابط استفاده شود

بالياي طبيعي پيش آمده است، بايـد مـورد اسـتفاده قـرار     
 آنان مسلماً كه از ديد گيرد تا حالت مطلوبي ساخته شود،

با حالت پيش از وقوع جنگ يـا باليـاي طبيعـي تفـاوت     
 ) 92، 83مطوف،( .دارد

  
 تــوان از دو منظــر متفــاوت ايــن ديــدگاه را مــي

 :بررسي كرد
 
      اولين منظر ، بازسـازي فرصـتي اسـت مناسـب

هاي اساسي و ايجاد تغييـرات كلـي   براي ايجاد دگرگوني
هاي نـوين و  ايدهتوان در شيوه زيست كه در نتيجه آن مي

 .الگوهاي مدرن و ايده آل را در بازسازي ايجاد كرد 
 
 

دومين منظر، بازسازي فرصتي است مناسب براي  -
انديشيدن به توسعه منطقه سانحه ديده و رفـع نـواقص و   

هـاي بازسـازي   هاي گذشته ؛ لذا در تدوين برنامهنارسايي
دتري نظـر  بلن بايد به افق نسبتاًيك منطقه سانحه ديده مي

  هــا را در راســتاي توســعه ملــي و داشــت و ايــن برنامــه
  )110-114، 83عليزماني، ( .اي تدوين نمودمنطقه

رسد كه ديدگاه اول نگرشي شتاب زده به به نظر مي
امر بازسازي داشته و فرصتي را براي شـناخت و تحليـل   
تمامي جوانب امـر علـي الخصـوص مسـائل فرهنگـي و      

  .گيرداجتماعي در نظر نمي
احياي صرف شرايط عادي پيش از سانحه ، سـبب   

شود كه پس از هاي بسيار خوبي مياز دست رفتن فرصت
سانحه براي استفاده از امكانات موجود مـالي و تمـايالت   
سياســي و اجتمــاعي در جهــت بهبــود شــرايط زيســتي،  
وضعيت كالبدي و در نتيجه باال رفتن سطح زندگي مـردم  

  )110همان، (  آيدپيش ميو كاهش خطرات آينده 
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اما در ديدگاه دوم فرصت بيشـتري  بـراي بررسـي     
تمامي ابعاد تشكيل دهنده يك مكان اعم از كالبد تشـكيل  
دهنده آن، فعاليت، تصورات و خـاطرات جمعـي فـراهم    

هـايي از پـيش تـدوين    تر و برنامهاست و با نگاهي عميق
رسـد  مي به نظر .شده به بازسازي مناطق خواهد پرداخت
ها، امكانـات  گاهدر اين ديدگاه به هويت و تاريخ سكونت

عنـوان يـك ارزش نگريسـته و    محلي و دانـش بـومي بـه   
گـردد، در نتيجـه   مي ها تأكيدنسبت به استفاده و حفظ آن

بازسازي فرصتي مغتنم بـراي توسـعه منطقـه در راسـتاي     
ها خواهد توسعه ملي و رفع نواقص و كمبودها و نارسايي

  . باشداي برخوردار ميد و از اولويت ويژهبو
هاي بازسازي شهرها و روستاهاي در واقع در برنامه

آسيب ديده از جنگ و بالياي طبيعي هميشه كشـمكش و  
بحث ميان معتقدين به ضـرورت حفـظ هويـت پـيش از     
تخريب شهرها و روسـتاهايي كـه بازسـازي مـي شـود و      

  .گيـرد در مـي  آناني كه اعتقادي بـه چنـين امـري ندارنـد    
  )77- 78، 86مطوف ،(

هاي به ظاهر متناقض بايـد بـه   در نهايت اين ديدگاه
ريزي دست يابند و بايد اذعان داشت كه تعادلي در برنامه

هم تغييرات و هم استمرار آنچه وجود داشته است، الزمه 
بايد به به بيان ديگر بازسازي مي. باشندبازسازي جامع مي
ـ  يش از سـانحه و بـه مـوازات اجـراي     نوعي ادامه روند پ

و رونـد  ) 96،  84فالحـي، (هاي نوين، تلقـي شـود   طرح
بازسازي فضاهاي شـهري در هـر مرحلـه، بايـد حفـظ و      

ميزان . داري خاطرات فردي و جمعي را نيز تأمين كند نگه
تعلق خاطر به محله شـهري ، زيربنـاي هويـت فـردي و     
جمعــي اســت كــه بــا تخريــب محــالت و كشــته شــدن 

شـود ؛  مسايگان، خال هويتي بر بازماندگان مستولي مـي ه
شـود پـس از وقـوع زلزلـه     به همـين دليـل مشـاهده مـي    

بازماندگان بيش از گذشته احساس تعلق خود را به خانـه  
  )78، 86 مطوف،. ( كنندو محله خويش ابراز مي

نياز شديد و دلتنگي آنان بـه محـالت پيشـين خـود     
شديد تعلق خود به محلـه  منظور تواكنشي است رواني به

ها ايو تشديد پيوندهاي اجتماعي و انساني ميان هم محله
براي تعاون و همكاري بيشتر براي بازسازي محالت خود 
و احياي مجدد آن كه ضرورتي است حياتي بـراي ادامـه   

  )77-78همان، ( .حيات تك تك آنان
تواند حس تعلق خاطر به فضا را  حفظ خاطرات مي

تأثيرگذاري بر فضا را توسط انسان تقويـت  بيشتر و حس 
مند به حفاظت هويت بوده و بايـد ايـن    مردم، عالقه. كند

هـا   امكان فراهم شود كـه عاليـق، نيازهـا و آرزوهـاي آن    
هاي مهم در تشخيص هويت  زيربناي تصميمات و فعاليت

  . ها باشد آن  مكان و بازسازي
تي كه صورها بهنياز به احياي محالت و بازسازي آن

عناصر هويتي خود را بازيابند نيازي حياتي براي بازسازي 
هويت فـردي و جمعـي بازمانـدگان آن محـالت شـهري      

شـود كـه پـس از وقـوع     به همين دليل مشاهده مي. است
زلزله، بازماندگان بيش از گذشته احساس تعلـق خـود را   

 . كنندبه خانه و محله خويش ابراز مي
 

 رخورد با بازسـازي پـس از  هاي در بتدوين استراتژي
  سانحه 

هاي برخورد با بازسازي پس از در تدوين استراتژي
سازي خاطرات جمعيمي توان از سانحه با رويكرد باززنده

دو جنبه به اين موضـوع توجـه كـرد،  اول اينكـه مكـان      
توان بـه حفاظـت، تعميـر و    خاطره قابل ارجاع بوده و مي

ــت ــت و   مرم ــز پرداخ ــاطره انگي ــد خ ــاذ   كالب ــه اتخ   ب
هايي براي تقويت ساير ابعـاد مكـان نيـز  توجـه     سياست

جنبه دوم مكان خاطره كامالً تخريب شده و از بين . نمود
رفته است، يا بـه عبـارت ديگـر، وضـعيت عـدم قابليـت       

در نتيجه در اين دو حالت . آيدوجود ميارجاع به مكان به
 : توان استفاده نمود از دو رويكرد متفاوت مي
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انگيـز از طريـق    كيد بر كالبـد خـاطره  أمت و تمر .1
  . خوانا كردن آن

هـا و قابـل ادراك    بازنمايي از طريق خلق نشـانه  .2
 .عنوان پيامي براي شهروندانكردن حافظه جمعي به

(Hosseini.Koomleh, 2009, 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي كالبدي تراتژيدر هر دو مورد باال تلفيق اس .3
مراسـم و  تواند از طريـق  كه مي 19ريزي رويداديبرنامه با

اي هـا ، وسـيله  هاي ملي و مذهبي و نماد گرايي آنجشن
شــمار رود، بــا اهميــت بــراي انتقــال خــاطره جمعــي بــه

 .ضروري است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فضايي-تداوم كالبدي   

 حافظه مكان حافظه اجتماعي يا خاطره جمعي

فرهنگي -داوم اجتماعي ت  

تداوم گذشته

يادآوري كننده هاي 
 شهري

 تعصبات قومي

افراد و نام هاي اصيل 
 مكان

ويژگي هاي فيزيكي 
 نشان دهنده تاريخچه

 مكان

افزايش ميزان تعلق خاطر به 
 محيط

احساس مسئوليت بيشتر براي حفظ محيط

استفاده كنندگان از مكان به ساكنين حقيقي 
 تبديل مي شوند

مشاغل ، فعاليت ها و 
 محيط زندگي آنها

 منابع مكتوب و شفاهي

 مصنوعات شهري

نمادها و نشانه هاي 
 معروف مكان

خيابان هايي به نام افراد 
 معروف

ياماكن عمومي شهر  

 لوح هاي تاريخي

 گورستان ها

 .چهارچوب نظري پژوهش.2ن
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نظريات مطرح شده توسـط هـالبواكس در    براساس
خصوص خاطرات جمعي يا حافظـه اجتمـاعي، مشـاهده    
كرديم كه براي بـه يـاد آوردن خـاطرات از نقـاط مرجـع      

شود؛ در نتيجـه حفـظ حافظـه    زماني و مكاني استفاده مي
و وقايع و تجربيات شكل گرفته در آن مهم ترين  20مكاني

هاي بازسازي پروژهفاكتور در باززنده سازي خاطرات در 
  .خواهد بود

هـاي مربـوط   استراتژي 2در نتيجه در جدول شماره 
ســازي بــه بازســازي پــس از زلزلــه بــا رويكــرد باززنــده

  .خاطرات جمعي بيان شده است
  

استراتژي هاي بازسازي با
سازي خاطراترويكرد باززنده

 جمعي
 ابعاد مكان

 
)كالبد طبيعي و مصنوع( فرم  حفاظت و مرمت  

 تصوير ذهني
 بازنمايي

 
ريزي رويداديبرنامه  فعاليت 

 تصوير ذهني

  
  
  

  
هـاي بازسـازي   دغدغه هويت و حافظه مكان در پروژه

 )هابررسي ديدگاه( در ايران و جهان 
  نمونه خرمشهر

پس از آزادي خرمشـهر در سـوم خـرداد مـاه سـال      
واحد مسكوني در اين شـهر آسـيب    19303تعداد  1361

درصـد بـا خـاك يكسـان      8/21بود كه از اين تعداد ديده
گشته و به خاكريز تبـديل شـده بـود و بـا تـداوم جنـگ       

 1368و برقراري آتش بس در سال 1367تحميلي تا سال 
ميزان تخريب واحدهاي مسكوني در خرمشهر بـه شـدت   

همين روند تخريـب نيـز بـر اثـر جنـگ و      . افزايش يافت
،  83مطـوف، (  .داشتفرسايش در شهر آبادان نيز وجود 

88 (  
گستردگي ميزان تخريب و حماسه دفاع از خرمشهر 

ريـزان بـه   و آبادان ضمن جلب توجه مسـئولين و برنامـه  
ــرح     ــراي ط ــبي را ب ــهر، فرصــت مناس ــازي خرمش   بازس

هاي ايده آليستي و مدرن فراهم كـرد كـه در واقـع    انديشه
 هاي بازسازي پس از سانحهمبتني بر ديدگاه دوم در طرح

طرحي كه با عجله زياد و بدون انجام مطالعـات الزم  . بود
پيشنهادهاي بسيار عجوالنـه اي را بـراي بازسـازي شـهر     
ارائه كرد؛ چنانكه در اين طرح ادعا شده بود كه تخريـب  

ها مخدوش شـده  اي است كه حدود مالكيتشهر به گونه
و به همين دليل بايد شهر جديدي به جـاي خرمشـهر در   

  .علي ساخته شودكنار شهر ف
در نهايت اين طرح ضربتي رد شد و در عـوض آن  
طرح ديگري براي بازسازي خرمشهر تـدوين گشـت كـه    

ريزي بازسازي آن بدون حضور مردم و بازهم روند برنامه
  .با تسلط فكري طرفداران مدرنيستي صورت گرفت

هـا  كـه بـر ضـرورت     البته اسـتفاده از ايـن ديـدگاه   
كه جنـگ و تخريـب پـيش آورده      هايياستفاده از فرصت

چنانكه . هاي ايراني نبودكرد ؛ فقط مختص نمونهكيد ميأت
هــاي در فرانســه نيــز بعــد از جنــگ جهــاني دوم پــروژه

. بازســازي براســاس تفكــرات مدرنيســتي شــكل گرفــت
از ميان بردن كليه  هاي گذشته،اصولي همچون نفي ارزش

تبعيـت از   )89همـان ، .( هاي شهري گذشته و غيره بافت
طرح هاي مدرنيستي در حقيقت به معنـي ناديـده گـرفتن    

  .تمايزها و تداوم هاي مكاني  بوده است 

هاي بازسازي با رويكرد باززنده سازي استراتژي. 2ج 
 .خاطرات جمعي
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  يتاليادر ا 21نمونه سيسيلي
نمونه ديگر پروژه بازسازي انجام شـده درسيسـيلي   

اي زلزلـه . رخ داد 1968در غرب ايتاليا است كه در سـال  
بي خانمـان   نفر كشته ، هزاران زخمي و 300كه نتيجه آن 

در اين زمان نيز در . ها شهر و روستا بودو ويران شدن ده
هاي محلي موضوعاتي پيرامـون چگـونگي انجـام    روزنامه
  :ها در گرفت كه با سؤاالت زير آغاز شده بودبازسازي

آيا بهتر است شهري جديد بسازيم و يا روسـتاها را  
م؟ همانطور كه در ابتداي امر وجود داشتند بازسـازي كنـي  

  هــا و زيــر يادمــان هــا،لــزوم اهميــت بخشــيدن بــه خانــه
  هاي كنوني چيست؟ساخت

بازسازي ها در اين منطقه از ايتاليا نيز در نهايـت بـا   
ها و فضاهاي شهري جديـد آغـاز گشـت و    ساخت خانه

هـا در  اين در حالي بود كه مردمي كه در زمـان بازسـازي  
سـتاي  ها زندگي مـوقتي داشـتند بـا خـاطرات رو    كانكس

ــاخت و    ــال س ــهرهاي در ح ــاي ش ــود ، روي ــديمي خ ق
ها را از هاي زندگي روزانه خود در داخل كانكسواقعيت
  .بردندبين مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زماني كه مـردم بـه شـهرهاي جديـد وارد شـدند ،      
ها وارد گشت ؛ چرا كه مقياس پـروژه  شوك بزرگي به آن

جديد از لحـاظ تـراكم و انـدازه و روابـط قـديمي ميـان       
  .فضاهاي خصوصي و عمومي به كل تغيير يافته بود

 (Rodeghiero, 2009, 1-15)  

هدف طرح جديد تنها مدرن كـردن شـهر جديـد و    
بهبود حمل و نقل و خيابان هايي بود كه بـراي گسـترش   
آينده پيش بيني شده بود، اما اين گسـترش هرگـز اتفـاق    

  .نيفتاد
كـه   در نتيجه پس از زلزله همه مردم احساس كردند

ديگر همه چيز از بين رفته است چـرا كـه هـيچ پيونـدي     
ها و فضاهاي شهري براساس فرهنـگ سـاكنين   ميان خانه

  .وجود نداشت
اين سختي تشخيص و شناخت روابط ميان فضاهاي 
خصوصي و جمعي در طرح جديد در نهايت منجـر شـد   
تا مردم بيش از پيش محيط اطراف خود را ناديده بگيرند؛ 

گمنامي و پوسـيدگي و خـالي شـدن از     هايتاًمحيطي كه ن
 .سكنه بر آن چيره گشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا ، عـدم   يكي از معضالت مهم در ايـن بازسـازي  
  . هاي مكاني هويت ساز بوده استتوجه به ويژگي

به عبارتي مطالعات بررسي شده در اين مناطق زلزله 
كيد بر مورفولوژي أدهد كه تدرس مهمي را نشان مي زده،

اجتماعي شهرها و روستاها اسـت كـه در نهايـت معنـاي     
گيرد كه چـه چيزهـايي   ها را بيان كرده و تصميم ميمكان

  .براي بازسازي ها در درجه اول اهميت دارد
(Ibid: 1-15) 

سيسيلي در غرب (ها براي اقامت ساكنين كانكس. 1ت 
 ).ايتاليا

سيسيلي در غرب ( خيابان اصلي در طرح جديد. 2ت 
  ).ايتاليا
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در اين مناطق مشاهده شد كه در مجاورت شهرهاي 
ها، كار و چشم اندازهاي پيشين خود را جديد، مردم خانه

ها نيز مـردم شـروع   ند، حتي در مقياس خانهبازسازي كرد
به انجام تغييراتي در جهت نيازهاي روزانه خـود كـرده و   

ها فضاهاي باز شهري را براسـاس فرهنـگ و   پس از سال
هايي كه توسـط  هاي خود خلق كردند؛ همان طرحاولويت

  .طرح جديد رد شده بود
ها طي زمان براي خود هويت به اين علت كه انسان

شوند و اين هويت مكاني خـود تصـويري   ي قائل ميمكان
سازد كه اگر شرايط بيرونـي كـه   ها ميمستقل در ذهن آن

گيرد و تصوير ذهني وي كـه  فرد در ارتباط با آن قرار مي
كسـان نباشـد   يدهـد ،  در واقع سطح توقع او را نشان مي

هاي مختلف اين انطباق را بـه  كند از راهشخص تالش مي
سيستم ذهن خـود و فضـاي بيـرون را بـه     وجود آورد و 
  . تعادل برساند

سال پس از وقـوع   9مطالعات در كشور يمن  نيز ، 
زلزله نشان داد كه اكثريت مردمي كه بـراي پـذيرش نـوع    
زندگي جديد در شهركهاي تازه ساز برگزيده شده بودنـد  

ســازي خــود بـه تــدريج بــه نــوع الگوهــاي ســنتي خانــه 
ها را در برابـر حـوادث   نهايت آنبازگشتند كه اين امر در 

  )111، 83عليزماني،(  .پذير نمودآتي نيز آسيب
نتيجه بررسي اين مطالعات نشان داد كه اهداف ايـن  

هاي اوليه معمـاران و تصـوير ذهنـي جمعـي      طرح با ايده
ها يكي نبوده است و ساكنان يا به نوعي حافظه جمعي آن

فيـت بـاال قابـل    هاي بـا كي به علت اينكه بسياري از طرح
درك توسط ساكنان نبوده است ، توسط آنان ناديده گرفته 
شد چرا كه زماني كه مشاركت شهروندان به نسبت نقـش  

.... ساير تصميم گيرندان همچون معماران ، تكنسين ها و 
 .ها احساس غريبگي خواهند كردناديده گرفته شود ، آن

(Rodeghiero, 2009, 1-15) 
هـا بـه   زماني كه فرآيند بازسـازي  اين مثال نشان داد

تقويت روابط احساسي ساكنان با محـيط بپـردازد و آن را   

براي حفظ محيط زندگي اشان مسئول بداند تنهـا در ايـن   
حالت موفق خواهد شد تا استفاده كننـدگان از محـيط را   

هـا  اين فرآيند در بازسازي .به ساكنين حقيقي تبديل نمايد
بلكه در تصاوير ذهني جمعي  نه فقط در يك مرز فيزيكي

  وجــود و خــاطرات جمعــي ســاكنان ايــن اطمينــان را بــه
آورد كه آنـه در نهايـت در فضـاي زنـدگي خودشـان      مي

  .شوندشناخته مي
توان اينگونه گفت كه بازسازي پـس از  در نتيجه مي

سانحه تنها يـك موضـوع معمـاري نيسـت بلكـه دوبـاره       
سـاكنان آن اسـت و   ساختن به معناي ارتباط ميان مكان و 

منظور فرآيندي تركيبي از معماري و علوم انساني است به
   (Ibid: 1-15) .هويت مندي مكاني

  

   نمونه اصلي بررسي شده شهر بم
در مطالعات  انجام شده پيرامون ابعاد مختلف مكان 

ــازي  ــم و بازس ــهر ب ــز  در ش ــده در آن ني ــام ش ــاي انج   ه
سازي شـده بـا   هاي بسياري در فضاهاي شهري بازتفاوت

  .شودگذشته آن مشاهده مي
هـاي مكـاني و   ترين ويژگيدر اين جا برخي از مهم

تصــاوير ذهنــي عمــومي مــردم از شــهر و خانــه بمــي و 
  .شودخاطرات جمعي آنان بيان مي

شهر بم، مركز شهرستان بم از جمله شهرهاي بزرگ 
سـاماني    و مهم استان كرمان است كه قـدمت آن بـه دوره  

از همان زمان به دليل قرار گـرفتن بـر سـر راه    رسد و  مي
ي شالجيسيستان، افغانستان، هند و بلوچستان اهميت سوق

  كـم از سـده   و بازرگاني داشته است و ارگ بم نيز دسـت 
چهارم هجري در آثـار جغرافيانويسـان مـدرن يـاد شـده      

  )21-22، 85احمدزاده، ( .است
ه بـه  برنامه بازسازي مناطق آسيب ديده بم، بـا توجـ  

ــراي    ــب ب ــتي مناس ــازي را فرص ــه بازس ــرش دوم ك  نگ
انديشيدن به توسعه منطقه سانحه ديده و رفـع نـواقص و   

عنـوان مثـال   داند تنظيم گرديد؛ بههاي گذشته مينارسايي
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هدف بازسازي  مسكن آسيب ديده در اين برنامـه چنـين   
  : بيان شده بود

بازسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني و تجـاري  "
ثر از زلزلـه بـم در   أيـده شـهرها و روسـتاها ، متـ    آسيب د

ــه ــتاي برنام ــارچوب  راس ــه و در چه ــعه منطق ــاي توس ه
هاي ملي و مردمـي و متناسـب بـا ظرفيـت هـا و      توانايي
منظـور احيـاي كالبـدي حيـات شـهرها و      هـا، بـه  قابليـت 

  )112،  83عليزماني،(".روستاهاي شهرستان بم
بـم توجـه   هـا در  شـهر    سفانه درروند بازسازيأمت

همچـون درختـان   ( خاصي به عوامل هويت طبيعي شـهر 
هاي شهر را پوشانده بـود  اي كه مانند چتري خيابانبابونه

، )انـد هايي كه در اثر عدم آبياري خشك شـده و نخلستان
  .نشده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در واقع درخت نخل عنصر اصلي هويت طبيعي شهر 
  . ي در بم  استبم بوده و ادامه حيات آن نمادي از زندگ

شود هـدف بيـان شـده تنهـا بـر      درواقع مشاهده مي
حيات كالبدي شهرها اشاره شده است  و تعداد زيادي از 

هاي انجام گرفته در اين شهر همچون مـدارس و  بازسازي
كه توسط ساير كشورها انجام شده ارتباطي با هويـت  .... 

بمي نداشته است و نتيجه آن حضور بناهـاي مختلـف بـا    
  .هاي مختلف معماري استكسب

در زندگي محلي بـم، كوچـه بسـتري طويـل بـراي      
تعامالت اجتماعي و برقراري روابط همسايگي بوده است 
و بر خالف ساختار شهرهاي سنتي مناطق كويري ايـران،  

كوچه بمي و نقاط عطف آن جايگزين مناسبي براي  -باغ
زاده  تا پيش از زلزلـه، امـام  . مراكز محله شهري بوده است

جاذب جمعيـت    هاي عمده زاده زيد از مكان اسيري و امام
  .شهر بوده است

در محالت مسكوني شـهر بـم بـه جـز مسـجد كـه       
هــاي مــذهبي بــراي ايــام و مناســبت -فضــايي اجتمــاعي

 -هاي مسير باغباشند، نقاط عطف و گشودگيمختلف مي
. هـا بودنـد  هاي كودكان و خانمها، مكان گردهماييكوچه

  )32،  83فر، عيني(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

).پس از زلزله(نخلهاي خشكيده بم . 3ت   .پس از زلزله در بم يدجد ياز بناها يانمونه.4ت 

  .پس از زلزله در بميدجد ياز بناها يانمونه.5ت
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رسد كه اماكن مذهبي پس از زلزله اينگونه به نظر مي
عنوان جاذب جمعيـت و  ها بهترين قرارگاهدر شهر بم، مهم

هاي حافظه جمعي و از عناصـر هويـت بخـش شـهر     مكان
ها توجه بيشتري شود؛ گواه اين ادعا باشند كه بايد به آنمي

ـ    جمعيت كثيري است ك ه ـه هر روز بـراي نيـايش و دعـا ب
  .روندطقه تاريخي بم ميـاي در منام زادهـسمت ام

با توجه به از بين رفـتن جمعيـت وسـيعي از مـردم     
شهر بم، شهر به ناگهان دچار خالء جمعيتي عظيمي شده 
و با سرازير شدن ناگهاني مردم غير بومي اين شهر تعـادل  

دگرگوني فرهنگ  گذشته خود را از دست داد كه منجر به
بومي منطقـه شـد؛ از لحـاظ اجتمـاعي نيـز مهـاجرت از       
  روستاهاي اطراف به شهر و تمركـز مهـاجران در حاشـيه   

شهر موجب پيدايش جـدايي اجتمـاعي و مكـاني در بـم     
لذا به نظر مي رسد حضور افرادي كه مردم بم . شده است

ن نامند، تبعات بسياري داشـته كـه از آ  ها ميها را غريبهآن
توان به خدشه دار شدن هويت اجتمـاعي شـهر   جمله مي

اشاره كرد، زيرا افرادي كه با يكديگر خـاطرات مشـتركي   
ها با تجربيـات و  اند و غريبهاند از بين رفتهرا تجربه كرده

هـاي جمعـي   هـا در مكـان  خاطرات متفاوت جايگزين آن
  .اندشان شده

داده، از اين رو اكثر مردم با توجـه بـه تغييـرات رخ    
هاي وارد شده، باعث ضعف ارتباطـات   معتقدند كه آسيب

اجتماعي آنان گرديده و يكي از مهم ترين ايـن عوامـل را   
هاي مهم  كي از گسستـعنوان يهـعدم مشاركت مردمي ب

ــ ـــدر شب ـــكه رواب ــيـط اجت ــد ماعي م ــدزاده، . (دانن احم
85،93-89(  

 6و تصوير شـماره   3همانطور كه در جدول شماره 
شود يكي از نمونه كارهاي انجام شـده در بـم   اهده ميمش

باشد كه از طريـق قـرار دادن آوارهـاي    ساخت الماني مي
باقيمانده از زلزله در جوار بهشت زهراي شهر بـم ايجـاد   
شده است كه نه تنها حافظه دردناك ناشي از زلزله بـراي  

كند، بلكه هر بـار خـاطرات   نمي را كم رنگ تر شهروندان
، نمايـد را براي بازماندگان اين فاجعه بازآفريني مي گذشته

رسد يكي از مهم ترين اقدامات در در حالي كه به نظر مي
مناطق سانحه ديـده، تـالش بـراي از بـين بـردن خـاطره       
دردناك سـانحه وتـالش در جهـت تقويـت و بـازخواني      

  .خاطرات هويت ساز گذشته شهر است
  
  
  
  
  
  
  
  

رسد كه بهتر بـود در  ر ميبه طور كلي اينگونه به نظ
بازسازي شهر بم  توجه بيشتري به تقويت عناصر هـويتي  
طبيعي و مصـنوع در مقيـاس محلـي و شـهر مـي شـد و       

ها و مصالح ها ، رنگتمامي اين تغييرات با استفاده از فرم
  .گرفتبومي منطقه انجام مي

در واقــع شــناخت عوامــل معــرف معنــاي مكــان و 
اي مختلف در اين شهر پيش از ههويت مكاني در مقياس

شروع بازسازي، به احياي تصوير ذهني از شـهر پـيش از   
  هـاي فرهنگـي آن كمـك    زلزله و احياي نمادهـا و نشـانه  

 .نمودسزايي ميهب
هـاي انجـام شـده در    در مقابل اين پروژه، بازسازي

هاي بازسـازي شـهر لنـدن پـس از     شهر ورشو و سياست
مبتنـي بـر     ام برد كه كـامالً توان نجنگ جهاني دوم را مي

ها سعي شده است ديدگاه اول انجام گرفته و در بازسازي
  .به حالت پيش از وقوع جنگ بازگردد كه كالبد شهر دقيقاً

هـاي بازسـازي انجـام    اي ميان پروژهبا انجام مقايسه
 شود كه عموماًگرفته در ايران و ساير كشورها مالحظه مي

  .آوارهاي باقي مانده از زلزله بم. 6ت 
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انـد  هاي بيان شده شـكل گرفتـه  هها بر پايه ديدگابازسازي
هاي ها اشاره شد و در هيچ كدام از نمونهكه در ابتدا به آن

هاي مربوط به حفظ خاطرات جمعي اشاره شده استراتژي
مبـاحثي همچـون    به كـار گرفتـه نشـده اسـت و اصـوالً     

پيوندهاي احساسي بـا محـيط كـه در اثـر وقـوع باليـا و       
ثير گذار اسـت  نان تأبه شدت در ابعاد رواني ساك حوادث

هـا نيـز بيشـترين    ناديده گرفته شـده و در بهتـرين نمونـه   
تمركز بر ابعاد كالبـدي شـهرها بـدون توجـه بـه معنـاي       

اي آن معطوف بـوده  حاصل از آن و نقش هويتي و خاطره
نكته قابل توجه اين است كه اين رويكرد در مرمت . است
رها بيشـتر  سازي در مراكز شههاي فرسوده و باززندهبافت
ــه ــارب ــه مــي ك ــهگرفت ــروژهشــود؛ نمون ــن پ ــا، اي از اي   ه

درشيكاگو است كه 22سازي مركز شهر برونوزويل باززنده
با هدف بازسازي منطقه براساس تـاريخ و   1994در سال 

آغاز شـده بـود و    ،حافظه جمعي از طريق نژاد و فرهنگ
 "انسجام اجتماعي "و  "حس وابستگي"منجر به افزايش 

تيابي به اهداف افزايش مشاركت در اين شـهر شـده   و دس
در نهايت تجربه استفاده از مفهوم حافظه جمعي در . است

برونوزويــل موفــق بــه تشــكيل تصــوير ذهنــي در اذهــان 
  .شهروندان گرديد

  

  هاي بازخواني خاطرات جمعينمونه
هاي انجام گرفتـه كـه   پس از بررسي نمونه بازسازي

پـردازيم   هايي مـي ه شد، به پروژهها اشارپيش از اين به آن
هـا  كه با هدف بازسازي خاطرات جمعـي پـس از جنـگ   

تـوان يـادبود سـربازان    اند كه از آن جمله ميطراحي شده
  .ويتنام و يا يادبود يهوديان اروپا را ذكر كرد

ها بـا رويكـرد بازنمـايي، از طريـق خلـق      اين پروژه
عبـارتي   ها به ساخت خاطره جمعي پرداختـه و بـه  نشانه

برساخت حافظه جمعي به صورت پيامي براي شهروندان 
  .پردازندمي

  يادبود سربازان ويتنام
اين يادبود در تفرجگاه ملي آمريكا در واشنگتن قـرار  
گرفته كه مكاني است براي يادآوري قهرمانان آمريكـايي و  

هـاي  محلي براي اجتماع عمـوم مـردم و برگـزاري جشـن    
ويتنام متشكل از بخشـهاي متفـاوتي    يادبود سربازان. آزادي

ها ، مجسـمه سـه سـرباز ، پـرچم و     همچون ديواري از نام
اين يادبود مكاني است كـه در آن  . يادبود زنان ويتنام است

توانند گردهم آيند تمامي افراد ، صرف نظر از افكارشان مي
اند بـه يـاد آورنـد و    تا كساني را كه در جنگ حضور داشته

ايـن طـرح داراي بسـياري از عناصـر      .كننـد  به آنان افتخار
هـاي مـيهن   سنتي موجـود در يـادبود جنـگ ماننـد نوشـته     
باشد كه بـا  مي پرستانه ، مجسمه، پرچم و عناصر فيگوراتيو
  .اندهدف بازخواني خاطرات جمعي طراحي شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .يادبود سربازان ويتنام. 8ت 

 .يادبود سربازان ويتنام. 7ت 
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در حقيقت هر دو نمونه به نوعي با هـدف سـاخت   
هـا در  بـرداري از آن ي جهـت بهـره  حافظه و هويت جمع
اند كـه از رونـد طبيعـي و تـاريخي     شرايطي طراحي شده
هـا را  انـد تـا آن  اند و طراحان كوشيدهاجتماع خارج شده

دوباره به جامعه باز گردانده و در راستاي سـاخت مـورد   
  .نظر خود به حيات جمعي جامعه وارد كنند

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتيجه     
  

هـا در سـازمان كالبـدي آن خالصـه     بافت شهري تن
هـاي  ارزش هـا معنـي دارد،  شود و آنچه در اين بافتنمي

فرهنگـي   -ها با رفتارهاي اجتماعي فضايي است كه نسل
  .اندخويش به آن تبلور بخشيده

ارزشمند است، بنابراين بازسـازي   بسيار تجربه شهر
پس از سانحه امري اسـت همـه جانبـه و چندسـويه كـه      

تنها به تغييرات كالبدي خالصه گـردد، چنانكـه    تواندنمي
تنهـا بـه    هاي بازسازي عمـالً مالحظه شد امروزه درپروژه
انديشـد ، حـال   كالبـدي مـي   –ساماندهي سازمان فضايي 

آنكه آنچه در واقع بايد مـدنظر باشـد ، كالبـد بـه همـراه      

بر آن است تا در نتيجه آن احساس تعلق بـه   طمعاني مرتب
دا كرده و مكان هويت يافتـه و رابطـه مـردم    مكان، معنا پي

خـاطره  . با گذشته شهر به نحوي ملمـوس برقـرار گـردد   
اي فرهنگي و فرآيندي اتحاد بخش است كه جمعي برنامه

شود با عاليق و نيازهاي در حال تغيير جامعه هماهنگ مي
  . و امري است كه توضيح دهنده دوام در عين تغيير است

  

  
  
  
  
  
  
  

از سوي ديگر بررسي تجربيات نشان داد كه  توجـه  
به خاطرات و حافظه مكان نتايج اثربخشي هـم در مراكـز   

 اساسـاً . هاي برساختي داشته استتاريخي و هم در نمونه
در مواردي كه منافع بارزي در هدايت جامعـه بـه سـوي    

راتژي يكـي  هدف مورد نظري وجود داشته است اين است
  .ها بوده استاز موفق ترين استراتژي

هـاي مربـوط   در نتيجه اهميت بخشيدن به استراتژي
به خاطره جمعي، در راستاي بازسازي با رويكردي كه در 

گيـرد،   فصل مشتركي از تداوم و تغيير و توسعه قـرار مـي  
هـاي  تواند نتايج مطلوبي همچون حفظ هويـت مكـان  مي

ي با رويكرد باززنده استراتژي هاي بازساز
 سازي خاطرات جمعي در بم 

 نمونه

)كالبد( فرم حفاظت و مرمت  
 تصوير ذهني

درختان بابونه _نخلستان ها  طبيعي  

ارگ بم _بازار بم  مصنوع  

المان ساخته شده در بهشت زهراي بم بازنمايي
فعاليت و  برنامه ريزي رويدادي

 تصوير ذهني
رزش هاي بومي و محليو _آيين ها و مراسم سنتي   

 هاي بازسازي با رويكرد باززنده سازياستراتژي.  3ج
  .خاطرات جمعي در بم
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ها، بـاال رفـتن   ها و اصالتشمهبازسازي شده، حفظ سرچ
ميزان همبستگي اجتماعي در جامه، ايجاد حس روشني از 
  گذشــته و تقويــت ميــزان تعلــق خــاطر بــه محــيط را در 

  .هاي بازسازي شده به ارمغان آوردمكان
خاطره جمعي چهارچوبي خواهد بود براي معنا بـه  
واســطه ابقــاء و تضــمين ثبــات و هويــت جامعــه و هــم 

ه امكان تطبيق با تغييرات اجتماعي را فراهم چهارچوبي ك
  .كندمي

ــاء و  ــود  در واقــع اگــر هــدف از بازســازي احي بهب
افــزايش منــابع انســاني و  وضــعيت فرهنگــي، اقتصــادي،

ارتقاي سطح حيات و حفظ هويت منـاطق سـانحه ديـده     
ترين نكـات در راسـتاي نيـل بـه ايـن      است، يكي از مهم

رسد كارآمدترين نظر مياهداف، تداوم گذشته است كه به
هـاي مربـوط بـه    استراتژي در اين خصـوص ، اسـتراتژي  

سازي خاطرات جمعي است كه در عين تغييـرات،  باززنده
   .تداوم گذشته در دل خود را به ارمغان بياورد 
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