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مصطفی حسینی کومله* ،1فاطمه ستوده علمباز

2

 1کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/10/17 :تاریخ پذیرش نهایی)92/7/2 :

چکیده
زیستگاههای انسانی آ کنده از خاطراتی هستند که سا کنان از گذشتههای خویش در ذهن دارند.
این خاطرات گاه فردی و شخصی بوده و گاه از ماهیت جمعی برخوردارند .هدف از نوشتار حاضر،
بررسی نقش خاطرات جمعی در باززندهسازی و احیای بافتهای شهری است .در این نوشتار ،ضمن
اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی ،کنکاشی نظری در خصوص مفاهیم خاطره جمعی و باززندهسازی
شهری صورت گرفته و ایجاد یا ارتقای "حس تعلق"" ،انسجام اجتماعی" و "حس مکان" به عنوان
کارکردهای روانشناختی ،اجتماعی و محیطی خاطره جمعی مورد اشاره قرار گرفته و در پی آن
تأثیر خاطره جمعی از طریق این کارکردها بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،کالبدی-
فضایی ،مدیریتی و فرهنگی باززندهسازی شهری نشان داده شده است .در پایان با اتخاذ رویکرد
توصیفی-تطبیقی ،صحت نتایج حاصله ،از طریق انطباق با یک نمونه موردی موفق (باززندهسازی
محله برونزویل شیکا گو) و مقایسه آن با ناحیه تاریخی الهیجان که به دلیل توجه مدیریت شهری
به محدوده ا کوتوریستی شهر رها شده و بسیاری از خاطرات در آن رنگ باختهاند و ارائه یک تحلیل
تطبیقی به آزمون گذاشته میشود و سرانجام بر پایه مطالعه تجربه موفق برونزویل و چارچوب نظری
ارائه شده ،اقداماتی که در نتیجه سهلانگاری و کم توجهی مدیریت شهری الهیجان صورت واقعیت
به خود نگرفتهاند ،پیشنهاد میشوند.

واژههای کلیدی
خاطره جمعی ،باززندهسازی شهری ،حس تعلق به مکان ،انسجام اجتماعی ،حس مکان.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09128392851 :نمابر. E-mail: mostafa_name@yahoo.com ،021-22754585 :
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مقدمه
شــهرها ،روســتاها و مجموعههای زیستی ،سرشــار از خاطراتی
اســت کــه در ذهــن ســا کنان ،جایگاهــی همیشــه ماندنــی دارنــد.
خاطراتــی کــه گاه فردیانــد و از جایــگاه مهمــی در بیوگرافــی فــرد
برخوردارنــد و گاه ،جمعــی و در میــان همــه شــهروندان و اعضــای
جامعــه ،مشــترک .خاطراتی از گذشــتههای مشــترک کــه پیوندی
نا گسســتنی بــا هویت جمعی افــراد و هویت مکانی پیــدا میکنند.
خاطرهزدایــی و انقطــاع از گذشــته در دنیــای مدرن موجب شــده
اســت تــا در قــرن معاصر ،برخــی از ایــن خاطرههای مشــترک مورد
بیاعتنایــی قــرار گرفتــه و مکانهــای خاطرهانگیــز از میــان رفتــه
یــا دچــار دگرگونیهــای اساســی گردند؛ کــه نمونه آن در شــهرهای
کشورمان ،فراوان به چشم میخورد.
در اینجا این پرسش مطرح میشود ،که آیا میتوان از خاطرات
جمعــی مانــدگار (خاطــرات دیرپایــی کــه در افــراد وابســتگیهای
فراوانــی ایجــاد میکننــد) ،در جهــت باززندهســازی بافتهــای
شــهری ،بهرهگیری کرد؟ نوشــتار حاضر کوششــی است در راستای
پاســخ به این پرسش و در این راستا ،ساختاری  4بخشی دارد .در

بخش نخســت بــه مطالعه ردپای تاریخی مفهــوم خاطره جمعی و
ارائــه دیدگاههای صاحبنظران و همچنین بازشناســی کارکردهای
خاطــره جمعــی پرداختــه خواهد شــد .در بخش دوم ســیر تکامل
مفهــوم باززندهســازی شــهری و ابعــاد گونا گونــش مــورد مطالعــه
قــرار خواهــد گرفت .بخش ســوم به نقــش خاطره جمعــی در ابعاد
گونا گون باززندهسازی میپردازد و در بخش چهارم نیز میزان تاثیر
خاطرات جمعی در باززندهســازی برونزویل شیکا گو به عنوان یک
تجربــه موفــق و همچنیــن نمونــه مــوردی ناموفــق ناحیــه تاریخی
الهیجان که در تصور ذهنی شــهروندان و در نگاه مدیریت شهری
تحتالشعاع ناحیه ا کوتوریستی شهر قرار گرفته و خاطرات جمعی
شــهروندان در آن در حال کمرنگ شــدن میباشند ،مورد مطالعه
قــرار خواهــد گرفت .همچنیــن در این بخش ضمــن انطباق نتایج
حاصله از بخش ســوم با دو نمونه موردی یادشده ،بر پایه مطالعه
تجربــه موفــق برونزویل و چارچوب نظری ارائه شــده به پیشــنهاد
راهکارهــا و اقداماتــی در راســتای باززنــده ســازی ناحیــه تاریخــی
الهیجان بر پایه خاطرات جمعی شهروندان ،پرداخته میشود.

 -1کنکاشی نظری در مفهوم "خاطره جمعی"
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شــهرها و روســتاها ،همــواره آ کنــده از خاطراتــی هســتند کــه
ســا کنان از گذشــتههای خویش در ذهن دارند .این خاطرات گاه
فردی و شخصی بوده و گاه از ماهیت جمعی و گروهی برخوردارند.
ایــن بخش به جســتاری نظــری درباره مفهوم "خاطــره جمعی" به
عنــوان خاطره مشــترک ســا کنان یک مجموعه زیســتی از گذشــته
مشترک خویش خواهد پرداخت.
 -1-1ریشههای تاریخی مفهوم "خاطره جمعی"
در حالــی کــه مفهــوم خاطــره در علــوم بیولوژیــک و شــناختی،
بیشــتر بــه عنــوان یــک ظرفیــت فــردی شــناخته میشــود ،علــوم
ً
اجتماعــی معمــوال از خاطــره بــه عنــوان یک پدیــدار جمعــی تعبیر
میکنند .واژه خاطره جمعی در بســترهای مطالعاتی گونا گونی به
کار گرفته شده است؛ از گونههای مختلف ناسیونالیسم در حیطه
تاریخ و علوم انســانی گرفته تا حالتهای مختلفی از آداب و رسوم
و جش ـنهای یادبــود در حیطه انسانشناســی و جامعهشناســی.
همــه ایــن رویکردهــا در ایــن نقطــه مشــترک هســتند کــه خاطــره
جمعی ،خاطره «فرافردی» اســت ،اما اغلب در تشــریح این ایده با
یکدیگر اختالف دارند(.)Wilson, 2005
ً
2
اساســا مفهــوم خاطره جمعی بر فرضیه «ذهن گروهی» اســتوار
است .بر پایه این فرضیه ،گروهها نیز همانند افراد ذهن دارند .در نگاه
تاریخــیّ ،ردپــای فرضیه ذهن گروهی را میتوان در دو ســنت فکری
متفاوت جســتجو کرد :ســنت فکری روانشناســی جمعی و ســنت
فکری ســوپر ارگانیزم 3.ســنت ســوپر ارگانیزم توســط ا کولوژیستها،

گیاهشناســان ،حشرهشناســان و  ...بــرای توصیــف ذهــن گروهــی
جانوران ،حشــرات و ...و مطالعــه اجتماعات ارگانیزمها (موجودات
زنــده) اســتفاده شــده اســت .در حالــی کــه ســنت روانشناســی
جمعــی ،در اواخــر قــرن  19بــا آثــار مورخــان ،جامعهشناســان(امیل
دورکهایــم 4و ،)...جرمشناســان ،رماننویســان(امیل زوال5و)...و بــا
ادرا ک مفهوم "توده یا انبوه خلق" 6آغاز شــد .در سنت روانشناسی
جمعی ،دو شــاخه فکری قابل تشــخیص است .نخست نگاه منفی
به روانشناســی جمعی ،که روانشناسی توده (به عنوان پدیدهای
عاطفــی ،ناخــودآ گاه و غیرقابلکنتــرل) را در برابــر روانشناســی
فردی(بــه عنــوان پدیــدهای عقالنــی ،آ گاهانــه و کنترلشــده) قــرار
میدهد(شــاخصترین اثــر در ایــن رویکــرد" :تــوده" نوشته"گوســتاو
لوبــون )1895("7اســت) .ســپس نــگاه خوشبیــن بــه روانشناســی
مربوط به گروههای مردم (روانشناسی جمعی) که با تمرکز برمفهوم
"ذهن گروهی" مطرح میشود (.)Wilson, 2005
 -2-1موریس هالبوا کس 8و مفهوم "خاطره جمعی"
عبــارت "خاطــره جمعــی" ،بــرای نخســتین بــار ،توســط
موریــس هالبوا کــس جامعــه شــناس فرانســوی بــه ویــژه در مقالــه
بهــای اجتماعــی خاطــره"و کتــاب مشــهور "خاطــره
"چارچو 
جمعی"10بــه کار گرفتــه و معرفی شــد .هالبوا کس تحــت تاثیر امیل
دورکهایم جامعهشــناس ،به ســنت روانشناســی جمعی و شــاخه
فکری جدیدتر و خوشبینتر این سنت تعلق دارد(.)Wilson, 2005
هالبوا کــس خاطره جمعــی را یک ظرفیت فردی روانشــناختی
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میداند که به طور اجتماعی بروز مییابد .پایه شــکلگیری تفکر او،
نشان دادن تضادی میان خاطره فردی و جمعی است .هالبوا کس،
خاطــره فــردی را «خاطــره شــخصی» و «خاطــره اتوبیوگرافیــک» 11و
خاطــره جمعی را «خاطره اجتماعی»و «خاطره تاریخی» میخواند.
خاطره اتوبیوگرافیگ ،خاطرهای از چیزهایی است که شخص خود،
در طول زندگیش تجربه کرده و میتواند به خاطر بیاورد .اما خاطرات
تاریخی ،دامنه این خاطرات را به جهانی که از تجربه شخصی تجاوز
میکند ،گسترش میدهد .اینها هنوز چیزهایی هستند که "شخص
بــه یــاد مــیآورد" ،حقایقــی دربــاره کس یــا چیــزی کــه در مکانی که
شــخص در آن قــرار گرفتــه ،در تاریخ مشــخصی قبل از تولد شــخص
رخ داده اســت( .)Halbwachs, 1980, 50-52از دیــدگاه هالبوا کس،
خاطره جمعی ،خاطره همیشگی یک گروه و به یادآوری گزینشی و
توافق شده میان اعضای آن گروه و از این نظر چیزی شبیه اسطوره
است .از دید هالبوا کس ،خاطره جمعی برای شکلگیری تصوری که
یک گروه از خود دارد ،ضروری است و بنابراین باید به طور پیوسته
برای ســازگاری با وضعیــت تاریخی تغییر یابــد(.)Eyerman, 2002,7
مفهوم خاطره جمعی به عنوان یک مفهوم میانرشتهای ،پس
از هالبوا کس ،توسط دانشمندان بسیاری از تخصصهای گونا گون
دانشــگاهی ،به کار گرفته شــد .رون آیرمن ،اســتاد جامعهشناســی
دانشــگاه ییل آمریکا ،در کتاب شــوک فرهنگی :بردگی و شکلگیری
هویــت آفریقا-آمریکایــی ،از قــول برنهاردگیســن عنــوان میکنــد که
خاطــره جمعــی ضمن مشــخص کــردن پارامترهای زمانی گذشــته
و آینــده ،بــرای فــرد و جامعــه به صــورت نقشــه زمانی ایجاد شــده و
بدینوسیله یک جامعه را از طریق زمان یا فضا به هم پیوند میدهد.
در درون روایتــی کــه بــا خاطره جمعــی ایجاد میشــود ،هویتهای
فــردی شــکل مییابــد .از این نظر ،گذشــته یک نقطــه عطف زمانی
اســت که به طور جمعی شــکل یافته و بیش از اینکه در ســازگاری با
نیازهای فرد شکل یابد ،به شخصیت او شکل میدهد(.)Ibid, 6-7
" -3-1آلدو روسی" و "خاطره جمعی" در شهر
آلدو روسی معمار نو خردگرای ایتالیایی ،نخستین کسی است که
مفهوم خاطره جمعی هالبوا کس را وارد ادبیات معماری و شهرسازی
نمود .روســی در بخشــی از کتاب مشــهورش "معماری شهر" ،ازشهر

نمودار  -1وجوه اهمیت خاطره جمعی از دیدگاه صاحبنظران.

بــه مثابــه تاریخ یــاد کرده و بــه دو روش تاریخی نگاه به شــهر اشــاره
میکند .نخست "شهر به مثابه یک عنصر مصنوع مادی 12که ردپای
زمــان بــر روی آن به چشــم میخورد" و دیگر تاریــخ به مثابه مطالعه
ســاختار شــکل گیــری مصنوعــات شــهر.)Rossi, 1982, 128( ...13
همیــن نــگاه دوم ،رویکــرد روســی را بــه چگونگــی شــکلگیری
ژرفتریــن ســاختار مصنوعات شــهری (فرم شــهر) شــکل میدهد:
فرآیندی که روسی از آن به عنوان معماری شهر یاد میکند .روسی
ضمــن توصیف تاریخ شــهر به"روح شــهر" ،آن را عالمــت و امضایی
میداند کهدر پایدیوارهایشهرداری،بهعنوانهویتتعریفشده
و متمایــز شــهر و بــه بیــان دیگر بــه عنــوان خاطرهاش وجــود دارد.
" ...میتوان گفت که شهر خود ،خاطره جمعی مردمش است
و ماننــد خاطــره در پیوند با اشــیاء و مکانهاســت .شــهر تجلیگاه
خاطــره جمعــی اســت .بنابرایــن ،رابطــه میــان ایــن تجل ـیگاه و
شــهروندی ،تصور غالب شــهر از معماری و لندســکیپ را میسازد،
هنگامــی کــه مصنوعــات مشــخص بــه بخشــی از خاطــره تبدیــل
میشود ،تصویر جدیدی در ذهن پدیدار می شود.)Ibid,130( "...
 -4-1جمع بندی :ارائه یک چارچوب نظری
از دید هالبوا کس ،خاطره جمعی ،خاطرهای فرافردی و ظرفیتی
روانشناســی اســت کــه بــه طــور اجتماعــی بــروز مییابــد .همــه آن
چیزهایی که به طور گزینشی و توافق شده توسط اعضای یک گروه
به یاد میآید و همچون اســطوره در ذهنشــان جای میگیرد .از دید
آیرمن ،خاطره جمعی به صورت یک نقشه زمانی ،یک ملت یا یک
جامعــه را از طریــق زمان یا فضا به هم پیونــد داده ،به هویت فردی
شکل میدهد .کوین لینچ در این رابطه وجود یک "تصویر ذهنی-
زمانی "14را مانند وجود یک تصویر "ذهنی-فضایی "15واضح از مکان،
برای ســامت روانی افراد در محیــط الزم میداند (گلکار36،1378 ،
بــه نقــل از .)Lynch, 1972 :از دید"یی_فوتــوان "16نیــز مواجهــه مــا با
اشــیاء و مکانهــای بــه جامانــده از گذشــته ،ایــن قــدرت را دارد که
حس روشنی از گذشته خویش را در ما ایجاد کند؛ که این امر ،رابطه
تنگاتنگی با "هویت شخص" و "هویت مکانی" دارد (همان ،37 ،به
نقل از ()Hull, IV, et al.,1994,110نمودار)1؛ که ایجاد هویت مکانی
نیز خود ،موجب ارتقای حس مکان خواهد شد.
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جک نســر ،صاحب تئــوری "تصویر ذهنی-ارزیابانــه" محیط ،در
کتابــی بــه همیــن نام ضمن اشــاره به اهمیــت ارزیابــی در رفتارهای
18
افراد ،با خلق عبارت "مهرانگیزی شهری ،"17دو عامل نقش انگیزی
و ایجــاد تاثیــر عاطفی و حســی قــوی را بر مهرانگیز بــودن مکان موثر
میدانــد .از دیــد او ،اهمیــت تاریخــی یکی از پنج عاملی اســت که بر
ترجیحــات عاطفــی و حســی افــراد و از طریــق آن بــر مهرانگیزی یک
مــکان موثــر اســت .)Nasar, 1997(19مطالعــات نســر به طــور ضمنی
نشــانگر تاثیر خاطرات بر حس تعلق افراد به مکان میباشــد .بدین
ترتیــب و به عبارتــی دیگر میتوان اتصال به زمان (خاطرات ،امیدها
و )...را یکــی از عوامــل ایجاد حس تعلق به مکان20دانســت (پا کزاد،
 .)1387بــا توجــه به مباحث پیشگفته میتــوان گفت که خاطرات
جمعــی در پیونــد بــا اشــیاء و مکانهــای به جامانــده از گذشــته ،از
طریــق ایجــاد حــس روشــنی از گذشــته مشــترک ،از عوامــل موثــر بر
ایجــاد حــس تعلق به مــکان میباشــند .همچنین ایــن خاطرات با
ایجاد پیوند میان اعضای جامعه ،موجب ایجاد انسجام اجتماعی
و تقویــت روحیــه جمعــی و مشــارکتپذیری افراد جامعه میشــوند
(نمودار .)2اما نقش این عوامل در باززنده سازی بافتهای شهری
در بخشهای بعدی بررسی خواهد شد.

 -2مفهوم "باززنده سازی شهری"

21

باززنده ســازی شــهری معاصر تنوعی از موضوعات و مســائل را دربر
می گیرد و از آنجاییکه شهرها در حال تغییر و تحول دائمی هستند،
ایــن موضوعــات و مســائل نیــز تحــت تأثیــر محرکهــا و متغیرهــای
گونا گــون درونــی و بیرونی به طور دائم تغییر مییابند .از این رو ارائه
یــک تعریــف از مفهــوم باززندهســازی شــهری بــه طــور گریزناپذیری
نیازمند یک رویکرد یکپارچه و تحلیل جامع از پویایی و تغییرپذیری
شرایط در شهرهای معاصر میباشد .باززندهسازی شهری به منظور
بازگردانــدن زندگــی دوبــاره به جوامــع و اقتصاد شــهری و همچنین
بهبود بخشیدن به اراضی فرسوده و فعالیتهای نا کارآمد جاری در
آن و ایجاد فرصتهای نوین و محیط زیســت بهتر برای نســلهای
بعـ�دی انجـ�ام میگیـ�رد ( .)Lee & Rhee, 2007, 148-149پیتر رابرتز
در کتاب "راهنمایی در زمینه باززنده ســازی شهری"(منتشــر شــده
توســط "انجمن باززنده سازی بریتانیا"به عنوان یک کتاب مرجع)،
باززنده سازی شهری را اینگونه تعریف میکند" :چشمانداز و در پی

آن اقدام یکپارچه و جامعی که به حل مشــکالت شــهری انجامیده
و میکوشــد بهبود مســتمر و پایداری را در شــرایط زیس ـتمحیطی،
اجتماعــی ،کالبدی و اقتصادی بخشــهای تغییر یافته یا در آســتانه
تغییر شهر به ارمغان آورد" (.)Roberts, 2000, 17
 -1-2تکامل مفهوم باززنده سازی شهری در طول زمان
واژه احیــاء و باززندهســازی شــهری ،بــرای نخســتین بــار در دهه
 1960در امریــکا و پــس از آن در دهــه  1980در کشــورهای اروپایــی،
بــرای بهکارگیــری مجدد زمینهــای متروکــه صنعتی-نظامی جهت
ایجــاد مرا کــز شــهری ســرزنده و فعــال به کار گرفته شــده؛ ســپس در
دهــه  1990در نواحــی شــلوغ ،مترا کــم و دارای مشــکالت عملکــردی
ادامــه مییابــد .در طــول زمــان ،مفهــوم باززندهســازی شــهری از
فــرم ســاده بهســازی زیرســاختها و بافتهــای متروکــه شــهری ،تا
ســازماندهی مجدد بافتها ،بهبود بخشــیدن به اقتصاد شــهری یا
ایماژ شــهر ،۲۲تکامل یافته و در جستجوی تعامل و برابری اجتماعی
بیشــتر و مشارکت جامعه محلی و پیوند اجتماعی-حرفهای در یک
بسـ�تر چنـ�د عملکـ�ردی ارتقـ�اء مییابـ�د(UNEP, PAP/RAC, 2004,
 .)7-8در ســال  2003میالدی ،ســازمان مشــارکتهای انگلستان،۲۳
باززندهســازی شــهری را فراینــد کلنگرانــهای میدانــد کــه از روند رو
بــه زوال اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی نواحــی شــهری جلوگیری
میکنــد( .)Cowan, 2005, 425باززندهســازی شــهری امــروزه ،از
اجــزای ضــروری سیاســتهای شــهری در مقیــاس ملی و بــه دنبال
تحقــق بخشــیدن بــه اصــول توســعه پایــدار همچــون جلوگیــری از
پرا کنــش شــهری ،مقابله بــا آلودگیهــا و مخاطرات زیســتمحیطی
میباشد(.)UNEP, PAP/RAC, 2004, 8
 -2-2ابعاد چندگانه باززنده سازی شهری
بــا توجــه به تعاریــف ارائه شــده ،امــروزه هــدف از باززنده ســازی
شهری ،در نظر گرفتن پیچیدگی و پویایی شهر است .باززندهسازی
شــهری پــروژهای اســت چندبعــدی ،مربــوط بــه موقعیتهــای
شــهری گونا گــون ،معطــوف به بازههــای زمانی متفاوت کــه به طور
همزمان ،نگاه به گذشته ،حال و آینده دارد .بر پایه نگاهی دقیقتر
بــه ایــن تعاریــف و همچنیــن مــروری بر اســناد برخی تجــارب موفق
باززندهسازی شهری از جمله "راهنمایی برای باززندهسازی شهری

نمودار  -2کارکردهای خاطره جمعی.
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در مناطق مدیترانهای" منتشر شده در سال  ،2004سند "چارچوب
راهبردی باززندهســازی بخش شــرقی منچستر "۲۴که به عنوان یکی
از تجارب موفق انگلســتان در قالب دو ســند راهبردی (در بازههای
زمانــی  2000-2008و  )2008-2018ارائــه شــده و همچنیــن اســناد
باززندهســازی و مرمــت شــهری ســالهای اخیر شــهرهای نیویورک
و بالتیمــور ۲۵بــه عنــوان دو نمونــه از تجــارب باززندهســازی شــهری
امریکایی ،میتوان ابعاد مهم باززندهسازی شهری را در هفت بخش
اقتصادی(جذب ســرمایهگذار ،ایجاد فرصتهای شغلی ،و نوسازی
اقتصــاد شــهری) ،اجتماعــی (افزایــش انســجام اجتماعــی و روحیه
مشــارکت پذیــری و افزایــش ســرمایه اجتماعــی) ،زیس ـتمحیطی
(مقابلــه بــا آلودگیهای محیطــی و بهبود کیفیت زندگــی) ،فرهنگی
(ارتقای میراث فرهنگی و توریسم شهری) ،عملکردی (بهبود شبکه
دسترســی ،شــبکه حمل و نقــل همگانی و کیفیت زیرســاختهای
شــهری) ،کالبدی -فضایی (ارتقای کیفیت کالبدی ســاختمانها،
ایجــاد شــبکهای منســجم از فضاهــای همگانــی ،ایجــاد فضاهــای
همگانــی نقشانگیز و خوانا )۲۶و مدیریتی(ایجاد مدیریت منســجم
و یکپارچــه ،بازنگــری در قوانیــن و مقــررات ،ایجــاد همــکاری میــان
بخشهای خصوصی و دولتی) دستهبندی نمود.
البته این دســتهبندی به معنای عــدم تاثیرگذاری متقابل ابعاد
مختلــف باززندهســازی شــهری بــر یکدیگــر نیســت ،بلکــه بــه دلیل

پویایــی و پیچیدگــی مســاله شــهر ،ایــن ابعــاد بــر روی یکدیگــر تاثیر
گذاشــته و از هم تاثیر میپذیرند .برای مثال ،توریســم شــهری ،هم
میتواند در ارتباط با بعد فرهنگی و میراث فرهنگی شهر قرار گیرد و
هم میتواند پایه جدیدی برای اقتصاد شهر به شمار آید .همچنین
بهبود شــرایط زیســتمحیطی و ارتقــای روحیه مشــارکتپذیری در
افزایش تمایل به سرمایهگذاری موثر خواهد بود.

 -3نقــش خاطــرات جمعی در باز زندهســازی
بافتهای شهری
همانگونــه کــه در بخشهــای پیشــین بــدان اشــاره شــد ،ایجــاد
حــس تعلــق به مــکان ،ایجــاد انســجام اجتماعــی ،تقویــت روحیه
مشــارکتپذیری و ارتقــای حــس مــکان ،از جملــه کارکردهــای
خاطــرات جمعــی هســتند .همچنیــن یــک پــروژه باززندهســازی،
دارای ابعاد گونا گونی همچون ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیســت
محیطی ،فرهنگی ،کالبدی-فضایی ،عملکردی و مدیریتی است.
این بخش ،در پی پاســخ دادن به این پرســش اســت که هر یک از
کارکردهای خاطره جمعی ،میتوانند چه نقشــی در ابعاد گونا گون
باززندهســازی شــهری ایفــا کنند .در همین راســتا نقــش هر یک از
کارکردها در هر یک از ابعاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت (نمودار.)3

نمودار  -3بررسی نقش خاطره جمعی در ابعاد گونا گون
باززندهسازی شهری.
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بــرای مثــال ،ایجــاد حس تعلق به مــکان از طریــق خاطره جمعی،
در بعــد اقتصــادی میتواند موجب تمایل به ســرمایهگذاری میان
ســرمایهگذارانی شــود که بــه دلیل خاطره داشــتن از مــکان ،تعلق
خاصــی بــه مــکان موردنظــر دارنــد .همچنین حــس تعلــق در بعد
اجتماعــی موجــب تقویــت روحیــه مشــارکتپذیری افــراد شــده ،و
تقویت روحیه مشــارکت پذیری افراد ،به نوبه خود موجب افزایش
تمایــل بــه ســرمایهگذاری ،مشــارکت در نوســازی اقتصاد شــهری،
ارتقای کیفیت کالبدی محیط و تسهیل همکاری با بخش دولتی
(در ابعــاد اقتصــادی ،کالبدی-فضایی و مدیریتی باززنده ســازی)
میشود .تالش برای حفاظت از محیط زیست و پا کیزه نگهداشتن
آن در افرادی که از حس تعلق قوی نسبت به مکان برخوردارند ،به
مراتب بیشتر است .خاطرات جمعی ،به دلیل برقراری پیوند میان
اعضای یک جامعه ،در ایجاد انســجام اجتماعی موثرند .انســجام
اجتماعــی در بعــد اجتماعــی ،موجبــات تقویت حیــات اجتماعی،
افزایــش امنیت اجتماعــی (به دلیل وجود نظارت و کنترل قوی در
یــک اجتمــاع منســجم) و افزایش روحیه مشــارکتپذیری را فراهم
میکنــد .همچنین در یک اجتماع منســجم ،امــکان اهتمام افراد
در حفاظت از محیط زیســت ،بیشــتر است .انســجام اجتماعی ،از
طریق ســازماندهی مدیریت محلی در بعد مدیریتی باززندهسازی
نیــز تاثیرگذار اســت .از اینرو خاطرات جمعــی در بعد مدیریتی نیز
میتوانند پیشبرد پروژههای باززندهسازی شهری را آسانتر کنند.
کارکرد دیگر خاطرات جمعی ،ایجاد و ارتقای حس مکان است.
خاطرات جمعی ،عالوه بر ارتقای حس مکان ،خود از سرمایههای
فرهنگــی یــک شــهر یا مجموعه زیســتی به شــمار میرونــد و از این
طریق می توانند نقش مهمی در جذب گردشگران و توسعه توریسم
بازی کنند .همچنین به وجود آمدن حس مکان ،در نتیجه وجود
خاطــرات جمعی درباره مکان ،موجــب ایجاد فضاهای نقشانگیز
خواهد شد که تصویری منسجم ،شفاف و به یاد ماندنی در ذهن
ایجــاد میکننــد .مطالــب یاد شــده برخــی از تاثیراتی میباشــد که
خاطرات جمعی بر ابعاد گونا گون باززندهسازی بافتهای شهری
و مجموعههای زیستی می گذارند(نمودار.)3

 -4مروری بر یک تجربه موفق :نقش خاطرات
جمعی در باززندهسازی برونزویل شیکا گو
کالنشــهرهایی ماننــد شــیکا گو یــا نیویــورک در ســالهای 2000
میــادی ،بــا معضــات فراوانــی همچــون وجــود خیابانخوابها،
قتــل ،فحشــا ،دزدی و بزهــکاری درگیــر بودند .باززندهســازی مرکز
کالنشهر شیکا گو ،یکی از پروژههای تجدید حیات شهری است که
در ســال  1994در قالب ســند "برنامه توســعه راهبردی جنوب مرکز
شــهر :بازســازی برنزویل و زندگی پیرامون بولوارها" آغاز شد .هدف
عمده این پروژه ،باززندهســازی ایــن منطقه بر پایه تاریخ ،خاطره
جمعی و قومیتهای سا کن در آن ،بوده است (پیروز.)79 ،1380 ،
برونزویــل را میتــوان مــکان رویایــی تاریــخ آفریقا-آمریکاییها
دانســت .بــا آغاز مهاجرت نخســتین گــروه آفریقاییتبارهای مقیم
جنوب آمریکا به شــیکا گو در ســال  ،1779بردگان آزاد شــده پس از

جنگ داخلی آمریکا ،در جســتجوی زندگی بهتر ،راه شــمال آمریکا
را در پیــش گرفتنــد .از دهــه  1940بــه بعــد ،ســیاهان ماجراجو ،در
جســتجوی کار ،به سوی شــیکا گو حرکت کرده و در بخش جنوبی
مرکز شـ�هر مستقر شـ�دند ( .)http://dig.lib.niu.eduاین محله از
دهــه  20تــا دهه  40میالدی ،یکی از نخســتین مرا کز فرهنگ آفریقا
ً
 آمریکایــی و محلــهای نســبتا ثروتمند به شــمار میرفــت .دورانرکــود بــزرگ اقتصــادی آمریکا ،۲۷ضربه شــدیدی به ایــن محله وارد
کــرد .ولــی بدترین دشــمن محله ،دولت محلی تبعیضگر شــیکا گو
بــود کــه به طور غیررســمی آنهــا را از اجــاره و خرید امــا ک بیرون از
"کمربنــد ســیاه" ،منــع میکــرد .بــه همین ســبب قیمت اجــاره ،در
ســاختمانهای رهاشــده برونزویل(متعلــق به سپیدپوســتهای
سا کن محالت دیگر) ،باالتر از محالت ثروتمند سپیدپوستنشین
بود .در سال  ،1941دولت محلی ،پروژههای مسکونی بزرگمقیاسی
در برونزویــل ســاخت کــه پیامدهــای ویرانگــری داشــت .بــه علت
ناتوانی بســیاری از آفریقا  -آمریکاییهای کمدرآمد ،از یافتن خانه
در دیگر نواحی ،این مجموعهها به سرعت پرجمعیت شد و جرم،
بزهکاری و آلونکنشـ�ینی سراسـ�ر شـ�هر را فرا گرفت (�http://wiki
.)travel.org/en/Chicago/Bronzeville
این ناهنجاریها موجب شــد تا تالشهایی برای باززندهســازی
برونزویل در قالب ســند یاد شــده صــورت گیرد .فراینــد انجام پروژه
برمبنای مشارکت سا کنان محله در تمامی مراحل ،برپایه نمایش و
حفاظــت از خاطرات جمعی و تاریخی آنان بود .این پروژه با کســب
موفقیتهایفراوان ،کیفیتزندگیرادر اینمحلهارتقادادهوجاذب
جمعیت فراوانی شــد که به منظور تفریح و گردش به آنجا میآیند.
بلــوار مارتیــن لوترکینگ (مدافع حقوق ســیاهان کــه در جریان
اعتراضهــا ،بــه قتــل رســید) ،بــه عنــوان ســتون فقــرات برنزویــل،
ســاماندهی شــده و عامــل پیونددهنــده ایــن محله بــا محلههای
همجــوار گردیــد .در ایــن پــروژه "مجســمه برنــزی"  4/5متــری بــه
عنــوان نمــاد مهاجــرت عظیم ســیاهان از جنوب به شــمال آمریکا
توســط هنرمنــدان برنزویــل ،طراحــی و اجــرا شــد .ایــن مجســمه
پیکــره سیاهپوســتی اســت بــا چمــدان و لباسهــای کهنــه و پاره،
کــه گویــای راه پرفراز و نشــیب او از جنوب به شــمال بــه امید آینده
روشــن ،کــه دســت خــود را بــه نشــانه موفقیــت و امیــد بــاال بــرده
اســت(تصویر " .)2نقشــه برنــزی منطقــه" (تصویــر ،)4یکــی دیگر از
آثار ســاخته شده در این پروژه اســت که نقشه برنزویل را به همراه
نقاط مهم تاریخی ،معماری ،بوستانها و مدارس نشان میدهد.
همچنین با پیشــنهاد پروژه "پرترههای شــیکا گو" توســط ســازمان
ائتــاف مرا کــز فرهنگی محلههای شــیکا گو بــر پایه پیشــنهاد اداره
امــور فرهنگی شــهرداری ،و با هدف باززندهســازی کالبــد از طریق
تاریخ ،قومیت و فرهنگ ،پرتره افرادی که منشا خدماتی در محله
بودنــد و تا کنــون مورد قدردانــی قرار نگرفتهاند ،به همراه داســتان
زندگیشــان در یک نمایشــگاه دائمی ارائه گردید (تصویر .)1تاریخ
و قومیتهــای شــیکا گو نیز به کمــک "هنر موزائیــک" در فضاهای
شــهری ،بازنمایی شد(تصویر .)6از این گذشته در پروژه دیگری با
نام "چشم بر دیوارهای شهر شیکا گو" سا کنین و هنرمندان محله
به زیباســازی دیوارها و لبههای رهاشــده با یک اثر هنری همگانی
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تصویر  -1مجسمه هارولد ،برنزویل ،شیکا گو
ماخذ)http://www.neweastmanchester.com( :

تصویــر -2مجســمه برنــزی ،برنزویــل ،شــیکا گو .تصویر  -3نقاشی دیواری.
ماخذ )http://www.neweastmanchester.com(:ماخذ)http://wikitravel.org/en/Chicago/Bronzeville( :

تصویر  -6هنر موزائیک.
ماخذ)http://www.blackcoutours.com( :

تصویر  -4نقشه برنزی برنزویل.
ماخذ)http://dig.lib.niu.edu ( :

تصویر  -5گروه موسیقی ،برنزویل ،شیکا گو.
ماخذ)http://dig.lib.niu.edu( :

پرداختند(پیروز( )78 -84 ،1380 ،تصویر.)3
پــروژه باززنده ســازی محلــه برنزویل بــا رویکرد حفــظ و تقویت
خاطــرات جمعــی محله و جلب مشــارکت شــهروندان انجام شــده
است .این پروژه بدین منظور از طریق تعریف پروژههای موضوعی
متنوع مانند پروژههای "چشــم بر دیوارهای شــهر شــیکا گو"" ،هنر
موزائیــک"" ،مجســمه برنــزی"" ،نقشــه برنــزی محلــه"و "مجموعه
 23نیمکــت ،"۲۸و برنامه "تو کیســتی؟" ۲۹مردم را به عرصه فعالیت
در جریان باززنده ســازی محله فراخوانده اســت و به نتایج جالب
توجهی در این زمینه دســت یافته اســت .شایان ذکر است ،پیوند
این پروژهها با خاطرات جمعی ســا کنین ازیکســو و صرف هزینه،
زمــان و انــرژی توســط شــهروندان در انجــام ایــن پروژهها از ســوی
دیگر ،موجب باال رفتن "حس تعلق" و تقویت "انسجام اجتماعی"
شــده و همچنیــن ،موجــب شــکلگیری اهــداف مشــترک در میان
ســا کنان شــده ،و در نتیجــه موجــب "ارتقــای روحیــه مشــارکتی"
شهروندان این محله ،گشته است .یکی دیگر از نتایج جالب توجه
این پروژه ،استفاده از تصویر این مجسمه به عنوان لوگوی شورای
شــهر در برنزویل میباشــد ،که بدین صورت به نماد رســمی محله
برنزویل تبدیل شــده اســت" .مجســمه برنزی" مورد توجه فراوانی
قــرار گرفــت و بــه وجه تمایــز و نماد محلــه برنزویل در میــان عموم

تصویر  -7کافه های خیابانی.
ماخذ)http://www.qcdc.org( :

شــهروندان ،تبدیــل شــد .بنابراین پروژه باززندهســازی مرکز شــهر
شــیکا گو (برونزویل) به کمک پروژههایی مانند "مجســمه برنزی"،
"نقشــه برنزی"" ،مجموعه  23نیمکت""،چشــم بر دیوارهای شــهر
شیکا گو" و "هنر موزائیک" در بازتعریف حس مکان عملکرد موفقی
داشته است.
در مجمــوع پــروژه باززندهســازی محلــه برنزویــل ،بــا حســن
اســتفاده از خاطــرات جمعــی ســا کنان ،در ایجــاد حــس مــکان،
تقویــت حــس تعلق افراد به محله و انســجام اجتماعی موفق بوده
و در نتیجــه ســبب بــاال رفتــن روحیــه مشــارکتپذیری افراد شــده
اســت .همچنین به طور غیرمســتقیم باعث جذب ســرمایهگذاری
بخش خصوصی ،نگهداری محیط زیست و مبلمان شهری توسط
سا کنین و نقشانگیزی مکان در ذهن افراد گشته است .دستاورد
نهایــی ایــن پــروژه ،دگرگونــی چهــره این محلــه در اذهــان عموم از
محلهای شــلوغ ،کثیف ،ناامن و ترسنا ک به فضایی جاذب و امن
بــرای گردشــگران میباشــد .ا کنــون با تاریک شــدن هــوا ،برنزویل
از جمعیــت خالــی نشــده ،بلکه حضور گروههای نمایشــی ،رقص و
موســیقی محلــی ،شــهروندان را برای گذران اوقــات فراغت به این
محله فرامیخواند (تصاویر 5و .)7
همانگونه که در نمودار 4نشــان داده شده ،در واقع پروژههای
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بــه انجــام رســیده توســط مدیریــت شــهری شــیکا گو (ســاماندهی
بلــوار ،ســاخت و نصب مجســمه برنزی ،نقشــه برنــزی ،پرتره های
شیکا گو ،چشم بر دیوارهای شهر و مجموعه  23نیمکت) به نوعی
موجــب ارتقــای حــس تعلق بــه مــکان ،ایجــاد انســجام اجتماعی
و ارتقــای حــس مــکان گردیــده و از آن طریــق توانســته بــا ارتقــای
کیفیــت در ابعــاد کالبدی-فضایی ،اجتماعــی و فرهنگی موجبات
باززندهسازی محله را فراهم آورد.

 -5مــروری بــر یــک تجربــه مــوردی ناموفــق:
ناحیــه تاریخــی الهیجان ،خاطــرهای در میان
فراموشیها
الهیجــان به عنوان یکی از مرا کز شــهری تاریخی شــمال کشــور
دارای هفــت محلــه تاریخــی بــا نامهــای اردوبــازار ،خومرکالیــه،
شــعربافان ،امیرشــهید ،میدان ،گابنه و پرده ســر اســت که امروزه
ناحیــه تاریخــی شــهر را تشــکیل میدهنــد .ایــن محــات در زمان
گذشــته (تــا دوره پهلــوی دوم) از انســجام کالبــدی ،عملکــردی و
معنایی برخوردار بوده اســت .در این شــهر ،عناصر خاطره انگیزی
چون تکایا و بقعهها (مانند بقعه چهارپادشاه ،و میر شمس الدین
و  ،)...مســاجد (مانند مســجد جامع ،مســجد شــعربافان ،ا کبریه
و  ،)...حمــام گلشــن ،خانههــای ارزشــمند تاریخــی ،کاروانســرای

ســوخته ...،و همچنین بناهای ارزشــمند معاصر همچون آرامگاه
کاشــف الســلطنه پــدر کشــت چــای در ایران به چشــم مــی خورد،
همچنین آیینهای کهنی در این شهر وجود دارد که مردم شهر به
ویژه ســا کنان بافــت قدیم با اعتقاد خاصــی آن را انجام میدهند.
بــرای نمونــه ،دســتههای ســوگواری در شــهر بــا انســجام و ترتیــب
خاصــی ،بیــن هفت محله تاریخی حرکت میکنند و نوعی ســاختار
مذهبــی را برای شــهر رقم زدهاند که با ســاختار فضایی کهن شــهر
انطبــاق پیــدا کــرده اســت .امــا امــروزه انســجام ســاختار کالبدی،
عملکردی و معنایی این محالت با خیابانکشیهای دوره پهلوی
دستخوش دگرگونیهای نامطلوبی شده است (تصویر.)۸
خیابانکشــیهای جدیــد ،بلوکهای شــهری جدیــدی ایجاد
کــرده کــه بــا محــات تاریخــی انطبــاق نــدارد و در نتیجــه ارتبــاط
عملکــردی و همچنیــن ارتباط ذهنی -معنایی محــات با یکدیگر
مخــدوش شــده اســت .مطرح شــدن قطــب جدیــد ا کوتوریســتی
شــهر در کنار شــیطان کوه و اســتخر هم به این مســاله دامن زده و
تمام توجهات را به خود جلب کرده اســت .به نظر میرســد تصویر
ذهنی شهر از یک شهر تاریخی و در عین حال دارای پتانسیلهای
ا کوتوریســتی ،به یک شــهر ا کوتوریستی صرف در حال تغییر است.
امــروزه اغلــب جوانــان تصــوری از برخــی محــات تاریخــی در ذهن
ندارنــد .ســاختار آیینــی کهن شــهر همانند ســاختار تفریحی شــهر
در ذهنهــا نقــش نمــی بندد .توجه نســل جــوان به قطــب جدید

نمودار  -4هدفگذاری اقدامات مدیریت شهری شیکا گو و تاثیرات اقدامات در باززنده سازی برونزویل.
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گردشــگری شــهر معطوف شــده و هر چنــد خاطــرهای از آیینهای
تاریخی -مذهبی موجود در ذهن این نســل ،هنوز وجود دارد ،اما
در صــورت بــی توجهی به قطب تاریخی و ســاختار مذهبی -آیینی
شــهر ،این خاطرات از ذهنها زدوده شــده و قطب تاریخی شــهر با
تمام خاطرات و معانی انضمامی جایگاه خود را در ساختار فضایی
شــهر و تصور ذهنی شــهروندان از دســت خواهد داد و شــهر هویت
منحصر به فرد تاریخی خود را از دست خواهد داد .چه بسا ،کالبد
این ناحیه نیز مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد.
در ایــن بخــش از نوشــتار حاضر با هدف اســتخراج نقاط ضعف
و ســهلانگاریهای مدیریــت شــهری در یــک نمونه بــارز از نواحی
تاریخــی کشــورمان (الهیجــان) در خصــوص بهکارگیــری خاطــرات
جمعی و باززندهسازی ناحیه تاریخی و مقایسه آن با نمونه موردی
برونزویل ،و پیشــنهاد راهکارهای ممکن در قالب چارچوب نظری
ارائــه شــده ،ذه ـنکاوی شــهروندان و اســتخراج آیینهــا و عناصــر
خاطرهانگیــز و مشــکالت و معضالت موجود بــا روش ارزیابی منظر
ذهنــی شــهروندان و بــا بهکارگیــری تکنیک پرسشــنامه و مصاحبه
و اســتفاده از ابــزار تهیــه نقش ـههای شــناختی از شــهروندان ،مورد
توجه و مطالعه قرار گرفته است .پرسشنامه ارائه شده دربرگیرنده
ُ
نــه پرســش کلیــدی بوده و یــک جامعه آمــاری  50نفره از ســنین و
جنســیتهای مختلــف را مــورد مطالعــه قرار دادهاســت .۳۰بــر پایه
پاس ـخهای شــهروندان بــه هر یک از ســواالت و تحلیــل آماری آن،
ضمــن اســتنتاج و اســتنباط ضعفها و خالهای موجــود در ناحیه
تاریخــی الهیجــان ،پیشــنهاداتی در خصــوص برطــرف شــدن این
ضعفها مطرح گردیده است.
در اولین پرســش این پرسشنامه ،مطالعه نقشههای شناختی
شــهروندان نشــان میدهــد کــه ســهم عناصــر ناحیه تاریخی شــهر
در تصویــر ذهنی شــهروندان ،پایینتر از  25درصد کل نقش ـههای

شــناختی دریافتشده بوده اســت .درحالیکه عناصر تاریخی شهر
همچــون ،محــات شــهر ،مونومانهــای تاریخــی همچــون تکیــه
میرشــمسالدین ،مســجد ا کبریــه ،حمام گلشــن ،مســجد جامع،
بقعــه چهارپادشــاه و  ...توســط درصــد بســیار کمی از شــهروندان
در نقش ـههای شــناختی شــهروندان از الهیجان ترســیم شدهاند،
میــدان شــهدا و خیابان امام خمینی به عنــوان عناصر جدید واقع
در ناحیه تاریخی شــهر در بیش از نیمی از نقشــههای نشــان داده
شدهاند.
بیشتر پاسخدهندگان در پاسخ به سوال دوم پرسشنامه «چند
لحظــه به الهیجــان فکر کنید؛ چــه مکانهایی از آن بــه خاطرتان
مــی آیــد؟» ،بــه عناصــر ا کوتوریســتی شــهر همچــون شــیطانکوه و
اســتخر اشــاره داشــتهاند ( 35.6درصــد به بــام ســبز و  31.2درصد
بــه اســتخر) .در ایــن میــان عنصــر مهــم تاریخــی همچــون بقعــه
چهارپادشــاه با  24.4درصد در رده ســوم میزان پاسخها و محالت
و بافــت قدیمــی شــهر در ردهای پایینتــر و پــس از مونومانهایــی
همچــون بقعــه شــیخ زاهــد و آرامــگاه کاشــف قــرار گرفتــه اســت
(نمودار .)5همچنین این شــهروندان در پاســخ به ســوال سوم « با
شــنیدن بافت تاریخــی الهیجان چه مکان یا رویــدادی به یادتان
مــی آید؟» ،بیشــتر از همه به مونومانهــای تاریخی همچون بقعه
چهارپادشاه اشاره کردهاند.
درصــد بســیار کــم اشــاره شــهروندان بــه عناصــر ناحیــه تاریخی
در مقایســه بــا عناصــر بخــش ا کوتوریســتی شــهر (همچون اســتخر،
شیطانکوه) و یا حتی عناصری مانند آرامگاه کاشف نشانگر کمرنگ
شــدن و در حاشــیه قرار گرفتن ناحیه تاریخی در تصویر ذهنی افراد
اســت .همچنیــن درصد بســیار پایین اشــاره شــهروندان بــه عناصر
مهمی از ناحیه تاریخی که در درون بافتها واقع شدهاند و بسنده
کردن آنان به عناصر در معرض دید همچون بقعه چهارپادشاه و ...

تصویر  -۸تصاویری از بافت تاریخی الهیجان ،تصاویر باال از راســت :تصویر تاریخی از بقعه چهارپادشــاه (آرشــیو شــخصی سرکار خانم آریاییفر) ،تکیه پیرعلی گابنه ،خانه قدیمی در محله
میدان ،تصاویر پایین از راست :سردر تکیه میرشمسالدین محله اردوبازار ،آیین چهل منبر ،گذری در محله گابنه.
ماخذ( :حسینی کومله)1388 ،
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نشــانگر تحتالشــعاع قرارگرفتن بافت محالت توســط خیابانهای
جدیــد تجــاری شــهر و کاهــش ارتبــاط فضایــی محــات بــا یکدیگــر
میباشــد .هرچنــد ســاختار فضایــی محــات توســط خیابانهــای
جدیــد در ذهــن افــراد مخــدوش شــده ،امــا توجــه شــهروندان بــه
رویدادهــا و فعالیتهایی همچون دســتههای عزاداری هفتمحل
بــه همراه آیینهایی همچون چهلمنبر و مراســمی همچون شــب
هفتــم امــام ،کاربزنــی و  ...به عنوان مهمترین اتفاق ســال نشــان
میدهــد ،همچنــان ســاختار آیینی کهن شــهر در ذهن شــهروندان
جایگاه ویژهای دارد .بیشــترین تعداد شهروندان در پاسخ به سوال
شماره « 4به نظر شما مهمترین اتفاقی که در سال در الهیجان می
افتد چیست؟» ،به مراسم سوگواری هفت محله و آیینهای مربوط
بدان اشاره داشتهاند.
همچنین شهروندان در پاسخ به سوالهای  6و 7و  8پرسشنامه
در خصــوص ارزیابی ترجیحات محیطــی و منظر ذهنی-ارزیابانه دو
عنصر ا کوتوریستی مهم شهر را زیباترین و نیز خاطرهانگیزترین عناصر
شــهر الهیجــان میدانند(ســوالهای شــماره 6و .)8همچنین این
شــهروندان محلههای قدیمی شــهر را در وضع موجود ،زشت ترین
مکان شهر میدانند(سوال شماره  .)7بیشتر شهروندان در پاسخ به
سوال  5پرسشنامه «ا گر به شما بگویند در هر مکانی که در الهیجان
دوســت داریــد میتوانیــد زندگــی کنید ،کجــا را انتخــاب میکنید؟»

نیــز ،به مناطق نزدیک به اســتخر و بام ســبز (از جملــه خیابان کارگر
یــا زیرکــوه) اشــاره داشــتهاند(حدود  57.1درصــد) (نمــودار .)6مردم
از رویدادهــا و فعالیتهایــی کــه ناحیــه تاریخــی انجام میشــود و از
برخی عناصر تاریخی آن خاطره دارند اما کیفیت نامطلوب محیط،
رهاشــدگی و نابســامانیهای عملکــردی ،موجــب نارضایتــی آنان از
ایــن ناحیه شــده و آنان متاثر از هجوم گردشــگران بــه عناصر زیبای
ا کولوژیــک شــهر از ناحیــه تاریخــی شــهر رویگردان شــدهاند .بــر پایه
پاس ـخهای شــهروندان بــه نهمیــن پرســش در خصوص مشــکالت
محــل زندگی یــا اشــتغال میتوان دریافــت که مهمتریــن علتهای
گریزان شدن مردم از ناحیه تاریخی شهر ،کمبود امکانات و کیفیت
نامناسب محیط میباشد.
در نمونــه برونزویــل ،ضمن مطالعه یک تجربــه موفق ،تحلیلی
بر روی پروژههای خرد به انجام رســیده در راســتای باززندهســازی
محله با کمک خاطرات جمعی انجام شده ،اما درخصوص ناحیه
تاریخــی الهیجــان بر پایه تحلیل انجام شــده بر روی پرسشــنامه و
نقشههای شناختی دریافتی ،ضمن شناسایی خألها و ضعفهای
موجود ،اقداماتی که در نتیجه سهل انگاری و کم توجهی مدیریت
شــهری صــورت واقعیــت بــه خــود نگرفتــه ،پیشــنهاد گردیدهانــد.
همانگونــه کــه در جــدول  1نشــان داده شــد ،بــر پایــه تحلیــل
پاس ـخها به ســه پرســش نخســت میتوان کمرنگ شــدن محالت

نمودار  -5میزان پاسخگویی شهروندان به پرسش شماره دو " :چند لحظه به الهیجان فکر کنید؛ چه مکانهایی از آن به خاطرتان می آید؟"

نمودار  -6میزان پاسخگویی به پرسش شماره " :5ا گر به شما بگویند در هر مکانی که در الهیجان دوست دارید میتوانید زندگی کنید ،کجا را انتخاب میکنید؟"
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و عناصــر تاریخــی در تصویــر ذهنــی شــهروندان ،غلبــه مناطــق
ا کوتوریســتی شهر بر محالت و عناصر تاریخی شهر در تصویر ذهنی
شــهروندان ،غلبــه مونومانهــا و عناصر تاریخی بــر کلیت محالت،
از میــان رفتــن انســجام در ســاختار بافت تاریخی شــهر را به عنوان
مهمتریــن ضعفهای موجــود ناحیه تاریخی الهیجان شناســایی
کــرد کــه این مــوارد به نوعــی از پیامدهــای کاهش حس مــکان در
محــات تاریخــی بــه شــمار میروند .بــر پایــه مطالعــه مختصری بر
روی بافــت تاریخــی الهیجــان و همچنین نگاهی بــه تجربه موفق
اقدامــات مدیریــت شــهری برونزویل اتخــاذ راهکارهایــی همچون
حفاظت ،مرمت و برجســتهنمایی ابنیه ارزشمند تاریخی از طریق
نورپــردازی و عالیــم محیطــی ،ارتقــای کیفیــت کالبــدی و ایجــاد
هویــت یکپارچــه از طریــق طراحــی و بهکارگیــری عناصــر هماهنگ
(کفســازی،جداره ســازی ،عالیــم محیطــی و  )...در طول گذرهای
ارگانیــک ناحیــه تاریخی و مکانیابی ،طراحی و پیشــنهاد عناصر و
عالیــم هماهنــگ گرافیک محیطــی (کتیبههای معرفــی ،لوگوهای
محــات تاریخــی ،تابلوهــای راهنما و  )...میتواند ضمن انســجام
بخشــی بــه بافــت تاریخــی ،ارتقــای حــس مــکان در محــات را در
پــی داشــته و حضــور محالت و ناحیــه تاریخــی را در تصویــر ذهنی
شهروندان پررنگتر گرداند.
پاس ـخها بــه پرســش چهــارم و حضــور پررنــگ ســوگواری و
آیینهــای منحصربهفرد مذهبی در میان پاس ـخها ،نشــاندهنده

انســجام اجتماعــی و پیونــد میــان مــردم علیرغــم تضعیــف حس
مــکان در محــات تاریخــی میباشــد .در اینجــا بــه منظــور تا کید و
تقویــت انســجام اجتماعــی موجــود میتــوان حفاظــت از آیینها،
برگــزاری تعزیــه و نمایشهــای خیابانی بر پایــه آیینهای محلی در
فضاهای مهم شــهری از جمله میدان چهارپادشــاه ،تکایای واقع
در مرا کز محالت قدیم شهر را به عنوان یک راهکار پیشنهاد نمود.
تحلیلــی بــر نــوع پاســخها بــه پرســشهای پنجــم ،ششــم ،هفتم،
هشــتم و نهــم بــه نوعــی دال بــر کیفیــت کالبــدی پاییــن محــات
تاریخــی شــهر ،کمبــود امکانــات و وضعیــت نامناســب محیطــی،
غلبه مناطق ا کوتوریســتی شــهر بر محالت و عناصر تاریخی شهر در
ً
تصویــر ذهنی شــهروندان و نهایتا کمرنگ شــدن محــات و عناصر
تاریخــی در تصویــر ذهنــی شــهروندان میباشــد که این مســائل را
میتوان به نوعی ناشی از کاهش حس تعلق به مکانهای تاریخی
و کاهش حس مکان در آنها دانست .استفاده از هنرهای همگانی
(نقاش ـیهای دیــواری ،پرترههــا ،مجســمهها و  )...متناســب بــا
بافــت تاریخی در محالت قدیم شــهر بــا تا کید بــر بازنمایی آیینها
و خاطــرات جمعی شــهروندان و به کارگیری آثــار هنری هنرمندان
بومــی منطقــه در ارتقــای کیفیت فضاهــای همگانــی راهکارهایی
هســتند کــه در کنــار ســایر راهکارهــای پیشــنهادی در ایــن بخش
میتواننــد زمینــه ارتقای حس تعلق به مکان و ارتقای حس مکان
در محالت و در پی آن رفع مشکالت مورد اشاره را فراهم نمایند.

جدول  -1تحلیل آماری پرسشنامه ارائه شده به شهروندان در خصوص ناحیه تاریخی الهیجان ،استنتاج ضعفها و تهدیدها و همچنین راهکارهای پیشنهادی.

پرسشهای پرسشنامه

نوع و میزان پاسخگویی
شهروندان به پرسشها

نقاط ضعف موجود

دستهبندی با توجه به
کارکردهای خاطره جمعی

راهکار پیشنهادی

پرسش نخست:
لطفا یک نقشه یا کروکی از
شهر الهیجان در پشت صفحه
ترسیم کنید؟

 عناصر تاریخی شهر همچونمحالت شهر ،مونومانهای
تاریخی :پایین تر از  25درصد
نقشههای شناختی شهروندان
 میدان شهدا و خیابان امامخمینی (عناصر جدید شهر) :
بیش از نیمی از نقشهها

کمرنگ شدن محالت و
عناصر تاریخی در تصویر
ذهنی شهروندان

کاهش حس مکان در
محالت تاریخی

پرسش دوم:
چند لحظه به الهیجان فکر
کنید؛ چه مکانهایی از آن به
خاطرتان میآید؟ چرا؟

بام سبز  35.6درصد/
استخر 31.2درصد /بقعه
چهارپادشاه  24.4درصد /بقعه
شیخ زاهد  24.4درصد /آرامگاه
کاشف  22.2درصد /محالت و
بافت تاریخی  17.8درصد

 غلبه مناطقا کوتوریستی شهر بر
محالت و عناصر تاریخی
شهر در تصویر ذهنی
شهروندان
 غلبه مونومانها وعناصر تاریخی بر کلیت
محالت

کاهش حس مکان در
محالت تاریخی

 حفاظت ،مرمت و برجستهنمایی ابنیه ارزشمند تاریخی از
طریق نورپردازی و عالیم محیطی
ارتقای کیفیت کالبدی و ایجادهویت یکپارچه از طریق طراحی
و به کارگیری عناصر هماهنگ
(کفسازی ،جداره سازی ،عالیم
محیطی و  )...در طول گذرهای
ارگانیک ناحیه تاریخی
 مکانیابی ،طراحی و پیشنهادعناصر وعالیم هماهنگ گرافیک
محیطی (کتیبههای معرفی،
لوگوهای محالت تاریخی،
تابلوهای راهنما و )...

پرسش سوم:
با شنیدن بافت تاریخی
الهیجان چه مکان یا رویدادی
به یادتان می آید؟

بقعه چهارپادشاه ،شیخ زاهد
و پل خشتی هرکدام 32.5
درصد /آرامگاه کاشف 25.6
درصد  /مساجد  11.6درصد/
بافت و خانه های تاریخی 9.3
درصد

_ غلبه مونومانها و
عناصر تاریخی بر کلیت
محالت
_ از میان رفتن انسجام
در ساختار بافت تاریخی
شهر

کاهش حس مکان در
محالت تاریخی

پرسش چهارم:
به نظر شما مهمترین اتفاقی
که در سال در الهیجان می
افتد چیست؟

سوگواری و آیینهای
منحصربفرد مذهبی 31.2
درصد /هجوم مسافران 24.4
درصد /کشاورزی و برداشت
چای ،برنج و ابریشم 24.4
درصد

-----

وجود انسجام اجتماعی و
پیوند میان مردم علیرغم
کاهش حس مکان در
محالت تاریخی

 حفاظت از آیینها ،برگزاریتعزیه و نمایشهای خیابانی بر
پایه آیینهای محلی در فضاهای
مهم شهری از جمله میدان
چهارپادشاه ،تکایای واقع در مرا کز
محالت قدیم شهر
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پرسش پنجم:
ا گر به شما بگویند در هر مکانی
که در الهیجان دوست دارید
می توانید زندگی کنید ،کجا را
انتخاب میکنید؟

خیابان کارگر (رجایی یا زیر کوه)
 30.9درصد /شیطان کوه 16.7
درصد /خیابان تجاری جدید
شیشه گران  11.9درصد /کنار
استخر  9.5درصد /سایر موارد
(از جمله محالت تاریخی) 2.4
درصد

کیفیت کالبدی پایین
محالت تاریخی شهر

کاهش حس تعلق به
مکانهای تاریخی

پرسش ششم:
زیباترین مکان الهیجان؟...

شیطان کوه (بام سبز) 56.1
درصد /استخر  39درصد/
آرامگاه کاشف ،باغات چای،
شیخ زاهد ،شیشه گران 4.9
درصد

_ غلبه مناطق
ا کوتوریستی شهر بر
محالت و عناصر تاریخی
شهر در تصویر ذهنی
شهروندان
_کیفیت کالبدی پایین
محالت تاریخی شهر

کاهش حس تعلق به
مکانهای تاریخی
کاهش حس مکان در
محالت تاریخی

پرسش هفتم:
زشت ترین مکان الهیجان؟...

محله های قدیمی 38.1
درصد /الهیجان مکان زشت
ندارد  23.8درصد /خالوباغ و
حاجی آباد  16.7درصد

کیفیت کالبدی پایین
محالت تاریخی شهر

 کاهش حس تعلق بهمکانهای تاریخی
 کاهش حس مکان درمحالت تاریخی

پرسش هشتم:
خاطرهانگیزترین مکان
الهیجان؟...

بام سبز  35.9درصد /استخر
 35.9درصد /کوچهها و محله
های تاریخی شهر  10.3درصد/
پارک شهر و شیخ زاهد هرکدام
 5.1درصد

کمرنگ شدن محالت و
عناصر تاریخی در تصویر
ذهنی شهروندان

کاهش حس مکان در
محالت تاریخی

پرسش نهم:
از چه مشکالتی در محل زندگی
یا اشتغالتان رنج می برید؟

کمبود فرصتهای شغلی
 20درصد /نامناسب بودن
وضعیت آسفالت  20درصد/
کمبود امکانات ورزشی،تفریحی
 15درصد /ترافیک  12.5درصد

کمبود امکانات و
وضعیت نامناسب
محیطی

کاهش حس تعلق به
مکانهای تاریخی

 استفاده از هنرهای همگانی(نقاشیهای دیواری ،پرتره ها،
مجسمهها و  )...متناسب با
بافت تاریخی در محالت قدیم
شهر با تا کید بر بازنمایی آیینها و
خاطرات جمعی شهروندان
 بهکارگیری آثار هنری هنرمندانبومی منطقه در ارتقای کیفیت
فضاهای همگانی

نتیجه
کنکاشــی نظــری در زمینــه خاطــره جمعــی در متــون علمــی
رشــتههای مختلــف دانشــگاهی همچــون جامعهشناســی،
روانشناســی اجتماعی ،جغرافیای انســانی ،معماری ،شهرســازی
و  ...نمایانگــر اهمیــت و نقــش خاطــره جمعــی در ایجــاد تصویــر
ذهنی-زمانــی از شــهر ،ایجــاد حــس روشــنی از گذشــته مشــترک،
ایجــاد هویــت شــخصی و مکانی ،پیوند با اشــیاء و مکانهــا ،توافق
و پیونــد میــان اعضــای جامعــه میباشــد .بــر این اســاس ،نوشــتار
پیــش رو بــا هدف بررســی نقش خاطــرات جمعی در باززندهســازی
شهری ،ضمن اشاره به ایجاد و ارتقای "حس تعلق"" ،حس مکان"
و "انسجام اجتماعی" به عنوان کارکردهای روانشناختی ،محیطی
و اجتماعی خاطره نشان میدهد که چگونه میتوان از طریق این
کارکردهــا ،ابعــاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیســت محیطــی ،فرهنگی،
عملکــردی ،کالبدی-فضایی و مدیریتی باززندهســازی بافتهای
شهری را به عنوان چشم انداز و اقدام جامعی که به حل مشکالت
شــهری میانجامد و میکوشــد بهبود مستمری را در شرایط زیست
محیطی ،اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی بافتهای شهر به ارمغان
آورد؛ تحت تاثیر قرار داده و موجب بازگرداندن زندگی دوباره به بافت
شــهری شــد (همانگونــه که در برونزویل شــیکا گو نیز مــورد مطالعه

قرار گرفته اســت) .پس از مطالعه و تحلیل اقدامات انجام شــده در
برونزویــل ،بــا تکنیک پرسشــنامه و دریافت نقشــههای شــناختی،
ذه ـنکاوی شــهروندان الهیجــان در خصوص ناحیه تاریخی شــهر
بــه انجــام رســید و در پی آن ضمن اســتنتاج نقاط ضعــف موجود،
بــه پیشــنهاد راهکارهایــی در زمینــه احیــای ناحیه تاریخی شــهر با
اســتفاده از چارچوب نظری پیشــنهادی پرداخته شده است .این
مطالعــه تــا حــدوی توانســته اســت چگونگــی اســتفاده از خاطرات
جمعی شــهروندان را در راســتای احیاء و باززندهســازی بافتهای
شــهری نشــان دهــد و بــه برخــی راهکارهــا و تمهیــدات اســتفاده از
خاطره جمعی در باززنده ســازی شــهری مانند استفاده از هنرهای
همگانــی متناســب بــا بافــت تاریخــی ،بهکارگیــری آثــار هنرمنــدان
بومــی منطقــه ،حفاظــت از آیینهــا و برگــزاری نمایشهــای آیینی
خاطرهانگیزی همچون تعزیه در فضاهای اصلی تاریخی شــهر و ...
اشــاره نمایــد .با اینحــال تحلیل و طبقهبندی مشــخص راهکارها
و تمهیــدات طراحانــه و تکنیکها و رویکردهایی کــه میتوان از آن
طریــق خاطرههــای جمعــی را تقویــت یــا بازنمایــی نمــود ،از دامنه
مطالعاتی این مقاله خارج بوده و خود ،نیازمند جستجویی دقیق
و مطالعهای موشکافانه با این هدف میباشد.۳۱
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سپاسگزاری
نگارنــدگان ایــن نوشــتار ،در پایان مراتب سپاســگزاری خــود را از راهنماییهای ارزنده اســتاد ارجمند جناب آقــای دکتر محمدمهدی
عزیزی که در تکمیل مقاله حاضر تأثیر بهسزایی داشته ،اعالم میدارند.

پی نوشتها
1 Collective Memory.
2 Group Mind Hypothesis.
3 Collective Psychology Tradition and Superorganism Tradition.
4 Emile Durkheim.
5 Emile Zola.
6 the Crowd.
7 Gustav Le Bon.
8 Maurice Halbwachs.
9 The Social Frameworks of Memory(1992).
10 The Collective Memory (1980).
11 Autobiographical Memory.
12 Material Artifact.
13 Urban Artifacts.
14 Image of Time.
15 Image of Place.
16 Yi_Fu Tuan.
17 Urban Likeability.
18 Imageability.
 19جک نسر پنج عامل را در مهرانگیز بودن یک مکان موثر میداند :طبیعی
بودن ( ،)Naturalnessنگهداری مناســب ( ،)Upkeepفضاهای باز (،)Openness
اهمیت تاریخی( )Historical Significanceو نظم(.)Order) (Nasar, 1997
 20چهار عامل عمده را می توان در ایجاد حس تعلق به مکان موثر دانســت:
 -1کارکــرد درســت مــکان  -2اتصــال بــه زمــان (خاطــرات و امیدهــا)  -3معنــا و
نمادپــردازی اشــیاء موجــود در مــکان  -4رنــج و زحمتی کــه افراد بــرای ایجاد یا
نگهداری مکان متحمل شده اند (پا کزاد.)1387،
21 Urban Regeneration.
22 City Image.
23 English Partnerships.
 24در این ســند ()East Manchester Strategic Regeneration Framework
به ابعادی همچون ابعاد اقتصادی ،آموزشــی ،مسکن ،مباحث مربوط به خرده
فروشــی ،اجتمــاع محلــی ،حمل و نقــل ،و تحقق پذیری باززنده ســازی شــهری
توجه شده است.
 25نــکات مورد توجه مرمت شــهری نیویورک عبارتند از :توســعه اجتماعی-
محیطــی و بهبــود وضــع مســکن ،بازســازی شــهری و ســاخت مجــدد ،ایجــاد
اشتغال ،به کارگیری نیروی بیکار در جامعه و افزایش مشارکت بخش خصوصی،
کاهــش جرائــم و فســاد ،اســکان افــراد جدیــد در خانــه هــای نوبنیــاد ،تحــول در
ســازمان اجتماعی محالت قدیم و ایجاد حیات مدنی ،معاصرســازی تاسیسات
و تجهیــزات شــهری و عــاوه بــر ایــن پا کســازی محــات قدیــم ،تندکــردن آهنگ
دگرگونــی همــراه بــا ســاخت و ســازهای جدیــد ،دسترســی روان ســواره و ایجاد و
افزایش توقفگاهها به عنوان راهبردهای کالبدی مورد توجه قرار گرفته اند.
همچنین در مرمت شــهری بالتیمور ،احیای هویت و نقش فرهنگی-تاریخی
شــهر قدیم با تقویت توســعه اقتصادی و ایجاد یک منطقه جاذب گردشگری به
عنــوان اهــداف کلی پروژه بــوده و پروژه دارای اهداف اقتصادی همچون کســب
درآمد و بازگشــت سرمایه به کمک بخش خصوصی ،افزایش تعداد شاغالن شهر
قدیم ،کاهش رکود اقتصادی ،توســعه گردشــگری به عنوان یک فعالیت درآمدزا
و ایجــاد انگیزههــای جدیــد اقتصــادی ،اهداف اجتماعــی همچــون جلوگیری از
جابجایی سا کنان بافت قدیم از طریق وا گذاری زمین و بهسازی بناهای قدیمی

بــه قیمتــی ارزان ،افزایــش مشــارکت مردم و ســازمانهای محلــی ،کاهش جرم،
جنایت و فساد در بافتهای کهن و باال بردن کیفیت خدمات اجتماعی در بافت
قدیم ،اهداف فرهنگی همچون توجه به بناها و مجموعههای تاریخی به مثابه
یــک ثروت نــه یک میراث ،سیاس ـتها و راهبردهای کالبدی همچون بهســازی
بناهای باارزش تاریخی ،انتقال کلیه کاربریهای مزاحم به خارج از بافت کهن،
حفــظ و نگهداری از ســاختمانهای موجود و افزایــش فضاهای باز و نیز اهداف
عملکــردی همچــون تا کیــد سیاس ـتها و راهبردهــای آمــد و شــد بــر جدا کــردن
مسیرهای سواره از پیاده و توجه سیاستها و راهبردهای تاسیسات و تجهیزات
شــهری بــه معاصرســازی میباشــد (حبیبــی ،مقصــودی.)95-94 ،1386 ،
26 Legible.
27 The Great Depression.
 28مجموعه  23نیمکت با نامهای متفاوت برگرفته از خاطرات جمعی
افراد با دیدگاههای گونا گون هنری توسط هنرمندان محله طراحی و ساخته
شد .سه نیمکت فاقد عنوان است .ولی بقیه هر یک دارای عنوانی است که
حکایت از فرهنگ و تاریخ محله دارد .بدن ،روح ،جوانی ،زوج شاد ،ملکه امه
یا ( ،)Emmeyaگیتار ،قدمی در گردا گرد محله ،لوئیس و لیل از جمله نامهای
نیمکتها هستند (پیروز.)82 ،1380 ،
 29برنامه "تو کیستی؟" که پیشگامان هنرهای محلهای بولوار بزرگ آن را
طراحی کردهاند ،برنامه مشابه دیگری است .چند سازمان جوانان عهدهدار این
برنامه بودند .شعارهای این برنامه عبارتند از :تو رنگارنگی (استفاده از رنگین
کمان برای نقاشی دیوارها) ،تو دراماتیکی (استفاده از جوانان و نوجوانان در
طراحی نمایشهای خیابانی و مردمی) ،تو صاحب حرفهای (آموزش حرفههای
گونا گون به جوانان و نوجوانان به وسیله بنگاههای شهری) ،تو سبزی (مشارکت
دادن جوانان و نوجوانان در حفظ و توسعه فضای سبز) ،تو عاقلی (مشارکت
دادن جوانان و نوجوانان در حفظ میراث فرهنگی شهر) ،تو جزئی از فناوری
رایانهای هستی؟ (آشنا کردن نوجوانان و جوانان با تحوالت فناوری معاصر،
رایانه و وسایل ارتباط جمعی در خدمت شهر) ،تو مشارکت جویی (مشارکت
دادن نوجوانان و جوانان در برنامههای متنوع محلهای)(پیروز. )83 ،1380 ،
 ۳۰هرچند تعداد پنجاه مورد پرسشنامه در ابتدای امر جهت بررسی تصورات
ذهنی شهروندان در ناحیه تاریخی الهیجان کافی به نظر نمیرسید ،اما با توجه
بــه دقــت در انتخــاب مصاحبهشــوندگان بر پایه ســن ،جنســیت ،محــل زندگی،
موقعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین بررسی محتوای پاسخها که
نشانگر اختالف معنادار پاسخهای گونا گون به سواالت بوده است ،کفایت جامعه
آمــاری تعیین شــده برای نگارنــدگان با توجه به اهداف تحقیق به اثبات رســید.
 31بــا همیــن رویکــرد مقال ـهای تحــت عنــوان "Methods and Techniques
in use of Collective Memory for Increasing Sustainability of Urban
 "Environmentsاز نگارنــدگان در مجموعــه مقاالت دومین کنفرانس بینالمللی
"پایداری شهری همه جانبه و ارزیابی آن" البارو انگلستان به چاپ رسیده است.

فهرست منابع
سهــای تاریخی از شــهرهای
آریایــی فــر ،کفایت(بــی تا) ،آرشــیو شــخصی عک 
گیالن.
پا کــزاد ،جهانشــاه( ،)1387درسگفتــار روانشناســی محیــط ،دانشــکده
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
پیروز ،پوریا( ،)1380باززنده سازی مرکز کالنشهرها؛ پروژه ای فرهنگی ،تجربه
شیکا گو ،فصلنامه مدیریت شهری ،سال دوم ،شماره پیاپی  ،8صص.۷۸-۸۴

92
۱۳۹۲  زمستان۴ شماره18  معماری و شهرسازی دوره- نشریه هنرهای زیبا

press, Massachusetts.
UNEP, Mediterranean Action Plan, Priority Actions Programme, Regional Activity Centre (PAP/RAC)(2004), Guidelines for urban regeneration in the Mediterranean region, http:// www.pap-thecoastcentre.
org/Urban%20Regeneration.pdf , visited at: June 2008.
Wilson, Robert(2005), Collective Memory, group minds and the extended mind thesis, http://www.arts.ualberta.ca/~raw/collectmem.pdf.
http://www.neweastmanchester.com/research/strategic-regeneration-framework, visited at: May 2008 .
http://www.neweastmanchester.com/research/strategic-regeneration, visited at: May 2008.
http://wikitravel.org/en/Chicago/Bronzeville, visited at: September 2008.
http://dig.lib.niu.edu/gildedage/culturaltourism/laurasummers/
history.html, visited at: September 2008.
http://dig.lib.niu.edu/gildedage/culturaltourism/laurasummers/
places.html,visited at: September 2008.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:20071025_Harold_Washington_Cultural_Center_Statue.JPG, visited at: September 2008.
http://www.chicagococal.org/COCAL6-photos/mural3-01.jpg,
visited at: September 2008.
http://www.blackcoutours.com/images/Bronzeville_homepage.
jpg, visited at: September 2008.
http://www.qcdc.org/display.aspx?pointer=3401, visited at: September 2008.
http://www.northwestern.edu/magazine/fall2007/images/sidebar/jackson-large.jpg, visited at: September 2008.
http://www.thebarcc.org/images/logo_small.jpg, visited at: September 2008.
http://www.stelizabethchicago.com/images/Img4.jpg, visited at:
September 2008.
http://www.bronzeville-milwaukee.com/images/pic10.jpg, visited at: September 2008.

، تعاریــف: مرمــت شــهری،)1386(  ملیحــه، محســن؛ مقصــودی،حبیبــی
، روشها و اقدامات شهری، منشورها و قطعنامههای جهانی، تجارب،نظریهها
. تهران،انتشارات دانشگاه تهران
 آرشــیو شــخصی عکــس از ناحیــه تاریخی،)1388(  محســن،حســینی کوملــه
.الهیجان
 مدیریت خاطره جمعی به کمک طراحی،)1388( مصطفی،حســینی کومله
 پایان نامه کارشناســی ارشــد،) ناحیه تاریخی الهیجان:شــهری (نمونه مــوردی
. تهران، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،طراحی شهری
 مرکز مطالعات و، کندوکاوی در تعاریف طراحی شهری،)1378( کورش،گلکار
. تهران،تحقیقات معماری شهرسازی ایران
BURA (British Urban Regeneration Association) (2000), Urban regeneration: a handbook, Sage Publication, London.
Cowan, Robert (2005), Dictionary of Urbanism, Tisbury, Streetwise
Press, Wiltshire.
Eyerman, Ron(2002), Cultural trauma: slavery and the formation of
African American Identity, Cambridge University Press, Cambridge.
Halbwacks, Maurice(1980[1950]), The collective memory, translated
by Francis JD JV , Vid YP, reprinted by Harper Colophon Books.
Hall IV, R.Bruce. et al(1994), Place Identity: Symbols of self in the
urban fabric, in Landscape and Urban Planning, 28 (2/3), pp109-120.
Lee, Kyu In; Rhee, Jang Ook (2007), An Establishment of Key Issues and Planning Goals of Sustainable Urban Regeneration, Sustainable
Urban Regeneration in: Proceedings of the International Conference on
Sustainable Building Asia, 27-29 June 2007, Seoul, Korea.
Lynch, Kevin (1972), What time is this place?, Cambridge, the MIT
press, Massachusetts.
Nasar, Jack L. (1997), the Evaluative Image of the City, Sage Publications, London.
Roberts, Peter (2000), The Evolution Definition and Purpose of Urban
Regeneration, vol.2 of "Urban regeneration: a handbook", Sage Publication, London.
Rossi, Aldo (1982), The Architecture of the city, Cambridge, the MIT

