
بررسى نسبت خاطره تاريخى از فضا با موفقيت آن

1 : خيابان شانزليزه،  پاريس، 
عالوه بر فعاليت ها و تجمعات 
برنامه ريزى شـده، تظاهرات 
خودانگيختـة  تجمعـات  و 
اعتراضات  قالـب  مردمى در 
سياسى اجتماعى و يا مراسم 
شادمانى از يك رويداد خاص 
نظيـر كسـب موفقيت هـاى 
ورزشـى عمومًا در اين محور 

شكل مى گيرد. 

:ميـدان  تجريش،تهـران،     2
هيچ سـرمايه اى قادر نيست 
ظرفيت هـاى نهفته در مراكز 
سـرپل  همچـون  تاريخـى، 
تجريش را كه حاصل انطباق 
اقتصـادى،  طبيعـى،  نظـم 
و  اجتماعـى  دسترسـى، 
مذهبـى بـر يكديگر اسـت 

به وجود  آورد.

3 : ميدان سيانتاگما،  يونان،  
اين ميدان در كنـار پارلمان 
بافـت  نزديكـى  در  و  آتـن 
تاريخى شـهر قـرار گرفته و 
در سـازمان فضايى شـهر به 
عنوان گره شهرى مهم عمل 
مى كنـد. روزهاى يكشـنبه، 
در  سـربازان  رژه  مراسـم 
ايـن ميدان، يـادآور حوادث 
تاريخـى آن بـوده و وجـود 
سـاختمان پارلمـان شـهر و 
 GRAND BRETAGNE هتل
نيز در حفظ خاطره سياسـى 
ميـدان نقشـى بسـزا ايفـا 

مى كند.

4 : ميدان بهارستان،  تهران،  
اسـتقرار  و  برنامه ريـزى  در 
هم چنيـن  و  فعاليت هـا 
ميـدان،  در  ساخت وسـاز 
كه سـازنده منظر شـهرى و 
حامـل مضاميـن و مفاهيـم 
ميدان باشـد، تالشـى براى 
و  تاريخـى  هويـت  تـداوم 
شـهروندان  خاطره جمعـى 

تهران ديده نمى شود. 

 ،T r e v i چشـمه :5
چشـمه هاى  ازمحبوب ترين 

رم است.

خاطره
ــت كه در ظرف گذشته  ــتمل بر حوادث و تجاربى اس ــكل خود مش  در كامل ترين ش
ــخص اكنون آن را بيان مى كند. خاطره  ــده و متعلق به زمان گذشته بوده و ش واقع ش
ــى در بيان هويت فردى  ــر لحظه هاى تاريخى نقش مهم ــازى تصوي با يادآورى و بازس
 Paez, Besabe & Gonzalez,) ــت ــت. خاطرات انسان ها خاطراتى جمعى اس داراس
1997 ). آن چه كه ما از «هويت» يك مكان به ياد مى آوريم نه تنها به تجارب شخصى 
 Lewicka,) ــنت ها و تبادالت فرهنگى يا تمايل كشف گذشته ارتباط دارد ما بلكه به س
ــه و ارتباطى است كه در ذهن گروهى، در مورد خودشان  2008). خاطرة  جمعى پروس
ــان، در زمان و مكان خاص توليد مى شود (Till, 1999). بنابراين راهى  و جهان اطرافش
ــت براى ايجاد هويت اجتماعى كه به انسان ها كمك مى كند تا هويت خود را حفظ  اس
كرده و با نمايش گذشته و تاريخ در محيط فيزيكى كيفيت مكان ها را بهبود ببخشند. 
لذا، خاطره جمعى عالوه بر نقش خود در احيا هويت فردى  نقش مهمى در احيا و ايجاد 
ــط «هالبوكس» تحت  ــى به عهده دارد. واژه «خاطره جمعى» اولين بار توس هويت جمع
عنوان «SOCIAL MEMORY» مطرح شد و جامعه شناسان ديگرى از آن تحت عنوان 

.(Lewicka, 2008 ) نام برده اند  «COLLECTIVE MEMORY»
ــكلى از انباشت خاطره جمعى در محور زمان به حساب  «حافظه تاريخى» را بايد ش
ــوى گذشته و هم چنين به سوى  ــاز وكارهاى فرافكنى به س آورد. اين حافظه از خالل س
ــآ و سرنوشت مشترك را به وجود مى آورد. بدين ترتيب حافظه  آينده، تصور نوعى منش
ــترك است، اما  ــبيه كرد كه براى يك گروه مش تاريخى را مى توان به آلبوم بزرگى تش
همه افراد دسترسى و قرائت يكسان از آن ندارند. حافظه تاريخى با تداوم بر محور زمان، 
ــان را به صورت هاى مختلف متحول  ــده بر خود مى گيرد؛ محور زم ــكلى پويا و پيچي ش
ــكل هاى اساسى، بازگشت ها و تكرار مارپيچى   كرده، برآن نقاط عطف، تاكيد، تغيير ش
ايجاد مى كند. حافظه تاريخى، هم چنين بر بستر فضا حركت مى كند؛ به عبارت ديگر، 
محور زمان در رابطه اى پيوسته با محيط فضايى قرار مى گيرد و به نوبه خود آن را تغيير 

داده و بر آن معناگذارى، نمادگذارى و نشانه گذارى مى كند (شعله ، 1385).
ــهر، امكان ايجاد  ــكيل دهنده منظر ش «فضاى جمعى» به عنوان يكى از عناصر تش
ــتر مشتركى  ــهرى را بس ــايرين، فضاهاى ش خاطره جمعى را برقرار مى كند. «كر» و س
ــام مى دهند.  ــم خود را در آن انج ــاى كاركردى و مراس ــه مردم فعاليت ه ــد ك مى دانن
ــترك را  ــتركى مى داند كه امكان حضور مش «مدنى پور»، فضاهاى جمعى را دنياى مش
ــترك را از طريق  فراهم آورده، روابط متقابل افراد را تنظيم مى كند و امكان تجربه مش
برگزارى آيين ها و مناسك و نمايش به وجود مى آورد (مدنى  پور، 1384). با تكرار مراسم، 
ــهروندان را  آيين ها و ياد آن ها زمان و مكان را به هم پيوند مى زند و حافظه تاريخى ش
تقويت مى كند. فضاى جمعى به سبب خصوصيات نمادين خود و وقوع حوادث جارى در 
آن ها، هويت مند شده و موجد خاطرات فردى و جمعى در ذهن فرد و جامعه مى شود.

ــف را به بهره گيرى از فضاهاى  ــورهاى مختل ظرفيت هاى نهفته در فضاى جمعى كش
ــرگرمى و به عنوان عناصر  ــتد، تفريح و س باز به عنوان مكان هاى گردهمايى، داد و س
تقويت كننده خاطرات و هويت جمعى دعوت مى كند. امروزه ساماندهى محالت تاريخى 
ــاماندهى فضاهاى  جمعى آنها جهت اجراى مراسم و آيين هاى جمعى، ايجاد  شهر و س
فضاهاى يادمانى، مانند يادمان كشته شدگان جنگ و برگزارى جشن هاى ملى و مذهبى 

در سياست هاى توسعه شهرى جايگاهى ويژه يافته است.
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مرور تجارب 
خاطره تفريح و تفرج

خيابان «شانزليزه»، با طول تقريبى 2 كيلومتر و با عرض متوسط 70 متر، بخشى از 
محور تاريخى پاريس (موزه لوور تا طاق الدفانس) است، كه عنصر اصلى استخوان بندى 
 «Tuileri » ــهر را تشكيل مى دهد. شانزليزه تا قبل از سال 1616 كه محور ميانى باغ ش
ــده تداوم   يافت، محدوده اى باز و داراى باغ هايى بود كه داد و  با خيابانى درخت كارى ش
ستد مردم در آن ها صورت مى گرفت. در اواخر قرن، درختان طرفين خيابان رشد كرده  

و جداره ها شكل خود را يافتند.
ــا، فواره ها و  ــد و پياده روه ــه خيابانى مجلل تبديل ش ــانزليزه ب ــال 1828، ش در س
چراغ هاى گازى در آن ايجاد شد. در سال 1994، با تعريض پياده روها در طرفين، ايجاد 
ــانزليزه  ــت درختان جديد تغيير عمده اى صورت گرفت. ش پاركينگ زيرزمينى و كاش
ــطة مجاورت با برخى از نشانه هاى شهرى  ــعت و ابعادش و هم چنين به واس به خاطر وس
ــم ملى و نظامى متعدد  پاريس نظير «طاق نصرت»، در طول تاريخ محل برگزارى مراس
ــت. مشهورترين آن ها، جشن سقوط فرانسه و رژه  گروهان آلمانى در 14 ژوئن  بوده اس
1940 و ديگرى، ورود نيروهاى آمريكايى به شهر پس از آزادسازى آن در 25 آگوست 

1944 بود. 
سابقة تاريخى محور شانزليزه، وجود خاطرات جمعى مشترك در ابتدا و انتهاى مسير 
در ميدان هاى «كنكورد» و «شارل دوگل»، ساختار محورى و عرض زياد آن و هم چنين 
ــرايط خاص، امكان برگزارى  ــريانى نبودن خيابان و امكان انسداد تردد سواره در ش ش
تظاهرات اجتماعى مردم در مناسبت هاى مختلف سياسى و اجتماعى را در طول تاريخ 

فرانسه فراهم ساخته است (تصوير1).

در شهرم تفريح مى كردم، سر پل تجريش
ــده ، درحال از دست دادن  ــرپل تجريش» كه امروزه حتى نام آن به ميدان تبديل ش «س
تداوم حيات اجتماعى، تغيير كاربرى هاى خود و درنتيجه مرگ خاطره هاى جمعى وابسته 

به آن است (تصوير2). 
- تجريش در زمان ناصرالدين شاه پر از درخت انجير و گيالس و مزرعه هاي با صفا بود. 
- منطقه تجريش و سر پل آن به محل تفرجگاه تهرانيان فرارى از گرما تبديل شد.

خاطره سياسى
«سيانتاگما»، به معنى قانون اساسى، نام ميدانى در «آتن» است. در زمان حكومت 
ــهر  ــغال تركيه بر اين ش ــلطه گر آتن، كه پس از آزادى آتن از اش ــاه س «Otto» (پادش
ــيل كردند و  ــربازان خود را به اين ميدان گس ــت مى كرد) دو فرمانده يونانى، س حكوم
ــه روز قانون اساسى را بنويسد و اين، پايان دوره  ــاه مجبور شد كه ظرف مدت س پادش
ــرد در يونان بوده ،  ــروع جنگ س ــود. اين ميدان كه نقطه آغاز ش ــتبداد در يونان ب اس
تاريخچه اى طوالنى دارد و سخنرانى ها و مراسم مهم سياسى شهر، تاكنون در اين مكان 

برگزار شده است (تصوير3 ). 

همين جا انقالب كردم،  ميدان بهارستان
ــى مى سازد.  ــتان را بيش از هر چيز، مبارزات و تظاهرات سياس هويت ميدان بهارس
جنگ هاى خيابانى مشروطه و مستبدان، به توپ بستن مجلس از طرف محمدعلى شاه، 

ــدان صورت گرفت  ــه مصدق، همه در اين مي ــورى و كودتاى 1332علي ــاى جمه غوغ
(شهرى،1381). از جمله مراسم هاى ديگر در اين ميدان، مراسم «شتر قربانى» در روز 

عيد قربان بوده است (تصوير4).

عناصر طبيعى و خاطره
چشمه Trevi با انتقال آب از 20 كيلومترى شهر رم  به مركز  شهر، تامين كننده آب  
بخش مركزى رم است. اهميت اين ميدان و محبوبيت چشمه مربوط به افسانه هاست. 
ــاكنين  ــاط تاريخ و عنصر طبيعى، ميدان را به محلى براى حفظ خاطره جمعى س ارتب
ــده  تا به عنوان فضاى  ــت قوى موجود از اين ميدان موجب ش ــت. ذهني تبديل كرده اس

جمعى در شهر رم ساماندهى شود (تصوير5).

شهرم درخت داشت،  چنار امامزاده صالح
«ديوالفوا» در سفرنامه اش از ايران به سال 1881 مى نويسد : "در مسجد (بقعة امامزاده 
صالح) تجريش چنار عجيب  و غريبى است كه كمتر نظير آن در دنيا پيدا مى شود. قطر 
ــاً محيط آن به پانزده متــر  ــوان دقيقاً با رقم معين كرد و تقريب ــاده آن  را نمى ت فوق الع
مى رسد. هريك از شاخه هاى آن مانند تنه درخت كهنسالى در باالى بناى مسجد و ساير 
بناهاى اطراف، سر به آسمان كشيده است. اين درخت عده كثيرى را در ساية خود پناه 
ــال را در آن جا جمع كرده  ــد. مؤمنين در زير آن نماز مى خوانند. مكتب دار، اطف مى ده
درس مى دهد، قهوه چى، سماور و استكان و لوازم خود را در درون آن قرار داده است. سقا 

هم كوزه هاى پرآب خود را در گوشه اى از تنه گذارده  است." (تصوير شش) 
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6 : چنار كهنسـال، خشـك 
هم كه شده  باشد، خاطره اى 
كه ظرفيت ساز  دارد  ماندگار 
فضـاى جمعى شـهر اسـت. 
خاطرة بى شـمار مردمان كه 
چنـار را بـا زيـارت، توأمان 
ديده انـد سـرمايه اى اسـت 
كه قادر اسـت فضـا را حال 
و معنا دهد؛ چيزى كه شـهر 

امروزمان از آن تهى است.
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