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واژههای کلیدی
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امروزه تمرکز عمده آن دســته از تحقیقات مکان محور که بر اهمیت روایت و خاطره در شــهرها تأکیددارند ،بر نحوه شکلگیری
خاطرات جمعی در شــهر و معیارهای مؤثر بر آن بوده و کمتر به نحوه ثبت و انتقال این خاطرات برای آیندگان پرداختهشده است.
پژوهش حاضر باهدف تحلیل طرح میدان امام حســین(ع) از منظر میزان توجه به خاطرات جمعی مکانی از طریق حفظ و تقویت
یادآورهای شهری به اجرا درآمده است .در این پژوهش از روش تحلیل کیفی و شیوه تحلیل محتوا همراه با تحلیلهای تخصصی،
بهره گرفتهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که طرح جدید در توجه به یادآورهای شهری توفیقی به دست نیاورده و از قابلیت
جمعی مکانی و یادآوری این
خاطرات
متعدد موجود در این مکان تاریخی بهرهای نگرفته اســت .پژوهش حاضر با تأکید بر اهمیت
ِ
ِ
خاطرات ،الگویی برای بررسی و تحلیل انواع مختلف یادآورهای شهری (از طریق نقشه تحلیلی) معرفی مینماید.
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هشتم/یزدی،
مهندس مهدی
تابستان 1390
بهار ،
پنجم/
شماره
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مقدمه

زیســتگاههای انســانی با خاطراتی پیوند میخورند کــه وقایع و مکانهای

یا شــنیدههای گذشته» ( .)Vajehyab, 2016معادل انگلیسی این واژه در

گذشــته را به یاد میآورد .این خاطرات گاه فردی بوده و گاه از ماهیت جمعی

لغتنامه آکســفورد «توانایی انباشــت و یادآوری اطالعات ،آنچه از گذشته به

برخوردارند .خاطره جمعی ،خاطرهای است مشترک میان اعضای گروه که در

یاد آورده میشود» تعریفشده اســت ( .)Oxford dictionaries, 2016اما

چارچوبی اجتماعی و بستری مکانی و در طول زمان شکل میگیرد .ازآنجاکه

اصطالح «خاطره جمعی» برای اولین بار توســط موریس هالبواکس 2در سال

این خاطرات معنی بخش فضا میباشند ،بهواسطه آنها فضا به مکان و مکان به

 1925در کتاب «چهارچوب اجتماعی خاطره » بهکار رفته اســت .وی بعدها

مکانی پرمعنی ،خاطرهانگیز و ارزشــمند تبدیل میشود .اما پس از شکلگیری

در اثر مهم و تأثیرگذار خود تحت عنوان «خاطره جمعی » ( )1950به توسعه

و در اثر گذشــت زمان ،این خاطرات کمرنگ شده و تنها بخشهایی از آن در

اندیشههای خود درزمینۀ ارتباط زمان و فضا با خاطرات جمعی میپردازد.

ذهن میماند .بنابراین برای یادآوری رویدادهای صورت گرفته در مکانهای

جامعــه شناســان و روانشناســان اجتماعی از اصطالح «خاطــره جمعی»،

شهری ،وجود یادآورهای شهری ضرورت مییابد .این یادآورها روایت گر قصه

بهعبارتدیگر ،خاطرهای که توســط گروهها یا جوامع به اشــتراک گذاشــته

شهر خواهند بود.

1

3

4

در دوران مــدرن یادآورها و خاطرات نقش بســته بر دفتر خاطرات شــهر در

میشود یا «خاطره اجتماعی» اســتفاده
در این نگاه خاطرات انســانی اساســ ًا خاطرات اجتماعی هستند .آنچه به یاد

روندی افسارگســیخته (خواسته و ناخواسته) پاک میشوند .ازاینرو تجربهای

آورده میشــود غالب ًا کمتر محصول تجارب شــخصی مستقیم و بیشتر حاصل

مشــترک بین شهروندان شکل میگیرد ،تجربه نیافتن چیزهای آشنا در شهر.

قرار گرفتن ما در ســاختارهای اجتماعی (خانواده ،ملــت ،گروههای قومی و
غیره) است .همچنین باید در نظر داشت که روایتهای گذشته غالب ًا طرحواره

هویتی و ایجاد نوعی احساس بیریشگی و عدم تعلق به مکانهای شهری را

ای هســتند و تنها اندکی از اطالعات جزئی (و تفصیلی) را شــامل میشوند،

موجب شده است .این امر موجب گشته تا در دهههای اخیر روند فزایندهای از

بهخصوص اطالعاتی که با یکچشــم انداز کلی (یک روایت پایه که از طرح

پژوهشهای مرتبط با خاطرات جمعی مکانی در حوزه مطالعات شهری کشور

هویتی خاص حمایت میکند) در تعارض باشــد .در یــادآوری جمعی ،چنین
شواهد متعارض و ناسازگاری غالب ًا تحریف ،سادهسازی ،و چشمپوشی میشوند

جمعی در شهر و معیارهای مؤثر بر آن بوده و کمتر به نحوه ثبت و انتقال این

( .)Wertsch, 2008, 60, 65بر این اســاس میتوان یادآوری را یک فرایند

خاطرات برای آینده و آیندگان پرداختهشده است.

فعال و پویا دانســت که در تعریف داســتانهای گذشــته (با در نظر گرفتن

هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل طرح میدان امام حسین در توجه

شرایط حال) ،گاه بخشهایی از وقایع را حذف مینماید ،بخشهایی را بر آن

به خاطرات جمعی مکانی از طریق حفظ ،تقویت و ایجاد یادآورهای شــهری

میافزاید و در بخشهایی اصالحاتی انجام میدهد.

است .درعینحال پژوهش ســعی دارد تا در حوزه روششناسی ،روشی برای

با توجه به ایــن بحث ،خاطرات جمعی برای ســاکنان یک محله ،اطالعات

بررسی و تحلیل انواع یادآورهای شهری معرفی نماید.

تفصیلی (البته برخی جزئیات ممکن اســت به یاد آورده شــود) و جامع راجع

پرسشهایی که پژوهش به دنبال پاسخ به آنهاست عبارتاند از:

به گذشــته (فرمها ،رویدادها ،مکانها و موارد دیگر) را شامل نمیشود .افراد

 -عوامل مؤثر در یادآوری خاطرات جمعی مکانی چه هستند؟

بخشهایی از اطالعات (برخی نشانههای مربوط به رویداد یا مکان رویداد) را

 -طرح جدید میدان امام حســین چگونه به حفظ و تقویت خاطرات مکانی از

بهصــورت آگاهانه یا ناخودآگاه ،انتخاب کرده (خاطرات انتخابی) و از بقیه آن

طریق یادآورهای شهری پاسخ میدهد؟

چشمپوشی (یا مابقی را فراموش) میکنند .این اطالعات انتخابی میتواند ما

تداوم این روند در مداخالت شــهری دوران معاصر ،شکلگیری بحرانهای

مشــاهده شــود .اما تمرکز عمده این تحقیقات بر نحوه شکلگیری خاطرات

هویت شهر
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آدمی .وقایع گذشته که شخص آن را دیده یا شنیده است .دیدههای گذشته

پیشینه پژوهش و مبانی نظری

میکنند (.)Lewicka, 2008, 212

را در یادآوری خاطرههای بخصوص به آن افراد کمک نماید.

5

مفاهیــم خاطره ،خاطره جمعی و یادآوری جمعی مفاهیمی عمومی و پرکاربرد

مــکان و خاطره جمعــی (پیوند خاطرات بــه یک مکان) :وقــوع رویداد در
بســتر مکانی ،خاطرات شخص را شــکل میدهد .چه این خاطرات مستقیم ًا

هستند که پیشتر توسط فالسفه ،تاریخدانان ،محققین ادبیات ،روانشناسان،

مربوط به مکان و ویژگیهای آن باشــند (مــکان بهعنوان فرم) و چه مربوط

انسانشناســان ،جامعهشناســان ،دانشمندان علوم سیاســی و دیگر رشتهها

بــه فعالیتهایی که در این بســتر اتفــاق میافتند (مکان بهعنــوان زمینه)،

موردبررســی و تحقیق قرارگرفته بودند و اینک به حوزه معماری و شهرسازی

بههرحال مکان نقش مهمی در ثبت خاطرات دارند .این نقش به حدی اســت
که میتوان گفت ،خاطره ذات ًا مکان محور اســت یا دســتکم بهوسیله مکان

واژه «خاطره» در لغتنامه دهخدا به این صورت تعریفشده است« :اموری که

پشتیبانی میشــود .درنتیجه در یادآوری خاطرات ،بهرهگیری از عامل مکان

بر شخص گذشته باشد و آثاری از آن در ذهن شخص مانده باشد ،گذشتههای

این یادآوری را تســهیل مینماید .بر این اساس آنچه به خاطر آورده میشود

واردشدهاند.
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درصورتیکــه در یک مکان بخصوص به یاد آورده شــود –مکانی که ممکن

میســازند و با قرائت و تکرار اين قصهها به خود هويتي جمعي میبخشــند

اســت از زمان وقوع رویداد نیز مهمتر باشــد  -خیلی خوب در یادها میماند.
در حقیقت مردم غالب ًا با انتســاب ســاختار فیزیکی (کالبــدی) به خاطره قادر

(اهــری .)6 ،1390 ،به عقیده موال اســتفاده از بافت شــهری برای به تصویر
کشیدن تاریخ [خاطرات جمعی] ،و نه صرف ًا تاریخ دولتی ،راهی است که فضاها

به یادآوری آن هســتند .فیزیکی بودن (کالبد داشــتن ،جسمیت) این سیستم

[مکانها] میتوانند معانی ادراکی عمیقتری بیابند ( .)Mowla, 2004, 9در

یادآوری به آنها اجازه میدهد تا خاطرات را جانمایی کرده و خیلی ســریع آنها

این پژوهش به روایت گری (قصهگویی) 6از طریق فرمها ،فعالیتها و معانی

را به خاطر آورنــد ( .)Mowla, 2004, 2-5هالبواکس نیز بر اهمیت فضا در

یک شهر تأکید میشود.

یادآوری خاطرات جمعی تأکید دارد .در نظر وی هر خاطره جمعی در چارچوبی

یادآورهای شــهری (روایتگرهای شــهری) :بــرای یادآوری

فضایی آشکار میشود .او میگوید« :ما باید توجه خود را به فضا –فضایی که

رویدادهای صورت گرفته در مکانهای شــهری به یادآورهای شهری نیازمند

در آن ســاکن میشویم ،از آن عبور میکنیم ،به آن دسترسی مداوم داریم ،یا

خواهیــم بود .این یادآورها روایت گر قصه شــهر خواهند بود .لویکا به آثاری

در هرزمانی میتوانیم آن را در اندیشه و تخیل بازسازی کنیم -معطوف کنیم.
اگر میخواهیم این یا آن گروه از خاطرات مجدداً ظهور یابند ،تفکر ما میباید

در شــهر اشــاره میکند که قادر به یادآوری خاطرات مکانی ما هســتند .در
نظــر او «مکانها به یاد میآورند و ایــن کار را از طریق بناهای یادبود (آثار

بر آن [فضا] تمرکز یابد» (.)Halbwachs, 1950, 6,7

یادبود) ،سبک معمارانه ساختمانهایشان ،نوشتههای روی دیوار و غیره انجام

جمعی مکانی کارکردها و نتایج بســیاری ذکرشــده است .این
برای خاطرات
ِ

میدهند .برای مردمی که در آنجا زندگی میکنند ،این آثار عملکرد یادآورهای

خاطرات «در پیوند با اشــیاء و مکانهای بهجامانده از گذشته ،از طریق ایجاد

شــهری رادارند» ( .)Lewicka, 2008, 214البتــه گاهی در مواجهه با یک

حس روشــنی از گذشته مشترک ،از عوامل مؤثر بر ایجاد حس تعلق به مکان

محرک (یادآور شهری) ،یک تجربه حسی قادر است تا (از طریق پیوند خوردن

میباشــند .همچنین این خاطرات با ایجاد پیوند میان اعضای جامعه ،موجب

با دیگر خاطرههای مرتبط) کل یک داســتان متعلق به گذشته را در ذهن ما

ایجاد انســجام اجتماعی و تقویت روحیه جمعی و مشارکتپذیری افراد جامعه

فرابخواند .شــخص ممکن اســت با شــنیدن یکصدا و یا دیدن یک نشانه،

میشوند» (حسینی کومله و ستوده علم باز .)82 ،1392 ،لویکا نیز به این کارکردها

بســیاری از خاطرات شــاد و یا رنجآور گذشــته را به یاد آورد .در این رابطه

اشــاره داشته و معتقد است که ازجمله فواید یادآوری خاطرات مکانی و ایجاد

میتوان با نشان دادن چند اشاره ساده که مردم را به رویدادهای گذشته ارجاع

پیوندهای عاطفی با مکان میتوان به تعادل روانشــناختی و سازگاری خوب،

میدهد ،به آنها در یادآوری خاطرات آشنا در مکانهای شهری کمک نمود.

غلبه بر بحرانهای هویتی ،دادن حس پایداری به مردم ،تسهیل مشارکت در

روایت گرهای شــهری (یادآورهای شهری) در ســه بخش فرمی ،فعالیتی و

فعالیتهای محلی و موارد دیگر اشــاره کرد ( .)Lewicka, 2008, 211تأثیر

معنایی انواع مختلفی را شــامل میشــوند .ازجمله یادآورهای فرمی میتوان

5

به آثار معماری ،شهرســازی و هنرهای تجســمی ماننــد یادمانها و بناهای

( )1990نیز میتوان یافت .او احساس جمعی در محیط شهری را تسریعکننده

یادبود ،مجســمهها ،مقبرهها ،نقاشــیهای دیواری و موارد دیگر اشاره نمود.

مشــارکت و توســعه جمعی میداند (کامل نیا و همکاران .)135 ،1389 ،بر این

وجود اشارات فرمی آشنا و المانهای خاطرهانگیز از گذشته و همچنین وجود

اســاس خاطرات جمعی با تأثیر بر احساس جمعی در تقویت مشارکتپذیری

نشــانههایی از عناصر خاطرهای تخریبشده و خواناســازی آنها در یادآوری

افراد جامعه مؤثر خواهند بود.

خاطرات جمعی مؤثر خواهند بود .دسته دیگر یادآورهای شهری به فعالیتهای

شــهر بهعنوان دفتری از خاطرات :با توجه به نقشه خاطرات شهر و

شهری تعلق دارد .رویدادهای خاطرهانگیز شــهر ازجمله مراسم ،مناسبتها،

مکانهای خاطرهای آن ،میتوان شــهر را بهعنوان دفتری از خاطرات نامید.

آیینها ،جشنها ،راهپیماییها و عزاداریها باریشههای ملی ،مذهبی ،باستانی

در نگاه كرمونا هر شــهر میتواند بهعنوان متنى چندالیه خوانده شود كه هر

و موارد دیگر ازجمله فعالیتهای خاطرهانگیز شــهر محسوب میشوند که در

اليه ویژگیهای دوره و زمان خاصى را نشان میدهد .در این نگاه محیطهای

صــورت برنامهریزی رویدادی مطلوب ،در یادآوری خاطرات جمعی به حافظه

شهرى تاریخچهای از تغييرات شهرى هســتند (سوری و همکاران77 ،1392 ،

جمعی کمک خواهند نمود .آخرین دسته از یادآورهای شهری به معانی شهری

و  .)76در نظر والتر بنیامین شــهر خاطرهها را میســازد و خاطرهها شهر را؛ و

تعلق دارد .ازجمله یادآورهای معنایی در شــهر میتوان به اســامی مکانها،

تأثیرات دوسویه شهر و خاطره بر یکدیگر تا کوچکترین قطعات کالبدی شهر

الواح تاریخی ،کتیبههای معرفی ،دیوارنوشــتهها ،ایستگاههای روزنامهخوانی،

نیز رسوخ میکند (حبیبی .)146 ،1385 ،حال اگر برگهای این دفتر در هجوم

تابلوهای راهنما و  ...اشــاره نمود .همچنین آثــار ادبی و هنری مانند ادبیات،

بیامــان تغییرات زمانه محفوظ مانده باشــد ،میتوان رد آشــنای مکانهای

شــعر ،موسیقی ،ســینما و غیره نیز گنجینه مهمی از خاطرات شهر محسوب

خاطرهای را در شــهر دنبال نمود .این خاطرات هویتبخش جامعه و شــهر

میشوند و در یادآوری خاطرات شهر به مخاطب مؤثر خواهند بود.

هستند .بهعبارتدیگر ،ساکنان شــهر با خاطرههای جمعیشان قصه شهر را

از ســوی دیگر تداوم فرمهــا ،فعالیتها و معانی در مــکان بهخودیخود در

خاطرات جمعی بر تسهیل مشارکت در فعالیتهای محلی را در دیدگاه چاوز
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امین زاده
بهنار
سال دکتر
هشتم/یزدی،
مهندس مهدی
تابستان 1390
بهار ،
پنجم/
شماره

هویت شهر

جمعی مکانی مؤثــر خواهد بود .به عبارتی تداوم یک فرم،
یادآوری خاطراتِ
ِ

یادآوری خاطرات ممکن است بسته به شرایط جدید (میزان اهمیت دادن به

فعالیــت و معنا در مکان ،پایگاه خاطرهای ایجاد میکنــد و افراد جامعه قادر

یادآور در زمانه جدید) کم یا زیاد شــود .ممکن است در شرایط جدید در مرکز

خواهند بود در طول زمان رویدادهای تجربهشده مختلف را به این نقاط مرجع

توجه حافظه جمعی قرار گیرند و یا در کنجی ازنظرها پنهان بمانند (نگهداشته

ضمیمــه نموده و در یادآوری خاطرات خــود از این مراکز (نقاط اتصال پایدار

شوند) .بنابراین نحوه برخورد با این یادآورها میتواند نقش آنها را در یادآوری

با گذشــته) بهره گیرند .بنابراین در تحلیل یادآورهای شهری عالوه بر انواع

خاطرات گذشته تقویت و یا تضعیف نماید.

یادآورهای معرفیشــده ،عناصر تداومیافته مکان در سه بخش فرمی ،فعالیتی

و درنهایت یادآورهای جدید خود به دودسته یادآورهای ایجادشده و یادآورهای

و معنایی نیز بهعنوان یادآور و یا روایتگر شــهری شناخته میشوند .هرچند

تغییریافته تقســیم میشوند .یادآورهای ایجادشده استعداد زیادی برای روایت

یادآوری خاطرات گذشته کارکرد اولیه واصلی این عناصر محسوب نمیشود.

داســتان گذشته شهر خواهند داشــت .درصورتیکه این یادآورها به خاطرات

طبقهبندی انواع یادآورهای شهری در شکل  1نشان دادهشده است.

زمینهای که در آن واقعشــدهاند وفادار باشــند ،قــدرت فزایندهای در روایت

اما درگذر زمان برخی از این یادآورهای شــهری به دســت فراموشی سپرده

گری قصه شــهر و ایجاد گفتمان بین شــهر و شــهروند خواهند داشت .اما

میشوند (حذف میشوند) ،برخی به حیات خود ادامه میدهند (حفظ میشوند)

اگر یادآورهای ایجادشــده به خاطرات بستری که در آن قرارگرفتهاند بیتوجه

و برخی یادآورهای جدید نیز شــکل میگیرند (ایجادشده و یا تغییر مییابند).

باشــند ،خاطراتی غیر اصیل ،ساختگی و جعلی را در شهر روایت خواهند نمود.

یادآورهای شهری فراموششده شامل آن دسته از یادآورهای فرمی ،فعالیتی و

در چنیــن شــرایطی پیوند خاطرهای مردم با مکان تضعیفشــده و به همین

معنایی است که درگذشته در شهر حضورداشته و در یادآوری خاطرات به مردم

ســبب حس تعلق به مکان نیز در آنها تضعیف میشود .یادآورهای تغییریافته

کمک مینمودهاند اما امروز براثر تغییرات زمانه دیگر نشانی از آنها وجود ندارد.

نیز با شــرایط مشابهی روبرو هستند .این یادآورها به دلیل تغییر در ارزشها و

یادآورهای موجود یا حفظشده آن دسته از یادآورهای شهری (شامل یادآورهای

اهداف گروه ،بهگونهای تغییــر مییابند تا خاطراتی هرچند جعلی ولی مطابق

فرمی ،فعالیتی و معنایی و عناصر تداومیافته) هستند که از گزند تغییرات زمانه

باارزشهای امروز را برای اعضای گروه روایت کنند .بر این اساس هرکدام از

ایمن ماندهانــد و همچنان به حیات خود ادامه میدهنــد .البته نقش آنها در

انواع یادآورهای شهری (فرمی ،فعالیتی و معنایی) ممکن است درگذشته به

هویت شهر
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جمعی مکانی (انواع یادآورهای شهری)
شکل  .1عوامل مؤثر در یادآوری خاطراتِ
ِ

5

جمعی مکانی
شکل  .2دستهبندی انواع یادآورهای شهری در یادآوری خاطراتِ
ِ

هویت
فراموشی سپردهشده باشند ،موجود باشند و یا جدیداً احداثشده باشند.

روش پژوهش

شهری
سالتهران با
حسین (ع)
امام
شهر ارزیابی طرح میدان
یادآورهای1390
تأکید وبرتابستان
پنجم /بهار
هشتم/
شماره

فرمی ،فعالیتی و معنایی در ســه دســته یادآورهای فراموششــده ،موجود و
جدید شناسایی شدند و یادآورهای شناساییشده مبنای تهیه نقشه یادآورهای
شــهری گردیدند .همچنین در سؤاالت مصاحبههای ســاختاری ،نظر مردم

روش پژوهش حاضر شامل مراحل گوناگونی است .ابتدا به بررسی و مطالعه

در مــورد یادآورهــای مذکور و موفقیت طرح در حفــظ ،تقویت و ایجاد آنها

اســناد و منابع تاریخی ،روایی و اسناد تصویری (نقشهها و عکسهای قدیمی

پرســیده شد .در ادامه تحلیلهای تخصصی در مورد نحوه برخورد طرح جدید

از محدوده مطالعه) پرداخته و با رویکردی تاریخی سعی در شناسایی مکانها،

با یادآورهای شــهری (تخریب ،تضعیف ،بیتفــاوت ،تقویت ،ایجاد) در قالب

رویدادها و اســامی خاطرهانگیز در ســطح میدان و حــوزه بالفصل آن دارد.

نقشه تحلیلی ارائهشده است.

همچنین در ایــن مرحله نقاط عطف تاریخی در تحــوالت فرمی ،فعالیتی و
معنایی در محدوده مطالعه مشخصشدهاند .بر این اساس بخشی از یادآورهای

معرفی محدوده و طرح جدید

مخاطبان مکان پرداختهشــده و پاســخهای آنها بــا روش تحلیل کیفی و به

شــرقی و  12در جنوب غربی است که در تقاطع محور شریانی اصلی شرقی-

شــیوه تحلیل محتوا مورد تحلیل قرارگرفته اســت .همچنین در این مرحله،

غربــی تهران (امتداد خیابانهــای دماوند و انقالب) و خیابان  17شــهریور

از برداشــتهای میدانی (در روزها و ساعات مختلف در طول مدت شش ماه)

(در ضلع جنوبی) واقعشده اســت .بعالوه دو خیابان مرتجائی (شهرستانی) و

و روش پدیدارشناســانه اولشــخص جهت مشــاهدات تخصصی و توصیف

مازندران از ضلع جنوب شــرقی و جنوب غربی به میدان متصل میشوند .این

دستاول مکان نیز بهره گرفتهشده است .بدین ترتیب ترکیبی از نظرات مردم

میدان از میدانها اصلی شــهر تهران محسوب میشــود که ازنظر ترافیکی

و محقق (مصاحبه و مشاهده) بهدستآمده است .ازجمله تکنیکهای گردآوری

و مراکــز خرید در مقیاس فــرا منطقهای و شــهری کار میکند .میدان امام

اطالعات که در این مرحله مورداســتفاده قرارگرفته میتوان به مصاحبههای

حسین از گذشــته روحیهای تجاری -فرهنگی -مذهبی داشته است .ازجمله

ژرفکاوانه در قالب غیررســمی و مکالمهای ،8مصاحبههای استانداردشــده با

کاربریهای مهم پیرامون میدان میتوان به بازار شهرســتانی (بازاری فعال با

سؤاالت باز (ساختاریافته) و مشاهدات تخصصی اشاره نمود.

عملكردي فرا منطقهای و شهری) و مسجد امام حسین (نقطه شروع بسیاری

در انجام مصاحبههای ژرفکاوانه و مصاحبههای ســاختاریافته ،انتخاب حجم

از راهپیماییها) اشــاره نمود .از نقاط مهم اطــراف میدان نیز میتوان میدان

نمونــه بر مبنای روش تحقیق کیفی ،تابع قوانین از قبل تعیینشــدهای نبوده

شهدا ،کارخانه برق ،کارخانه تســلیحات سازی و پارک خیام (جنوب میدان)،

و تا زمان رســیدن به پاسخهای تکراری (اشباع اطالعات) ادامه یافت .بر این

دروازه شــمیران و پل چوبی (غرب میدان) ،میدان ســپاه و پادگان ولیعصر

مبنا پس از انجام  35مصاحبه (شــامل  15مصاحبه غیررسمی و مکالمهای و

(شــمال میدان) ،دانشگاه آزاد ،بیمارســتان بوعلی و جرجانی (شرق میدان) را

 20مصاحبه ساختاریافته) به نظر میرسید که دیگر اطالعات جدید چندانی به

نام برد.

دســت نمیآید .روش نمونهگیری در این تحقیق ،نمونهگیری غیر احتمالی و

طرح میدان امام حســین (شکل  )3توسط سازمان زیباسازی شهر تهران و با

هدفمندانه بوده است .بدین معنی که محقق با پرسوجوهای محلی به سراغ

همکاری شهرداری منطقه  ،7مهندسان مشاور ،سازمانها و البته با مساعدت

افرادی رفته که خاطرات بیشــتری از مکان داشته باشند .مصاحبهشوندگان از

و حمایت کامل شــهرداری وقت تهران انجام پذیرفت .ازجمله اهداف اصلی

میان ساکنین در محدوده ،شاغلین در محدوده ،ساکنین در محدوده پیرامونی

که مشــاورین طرح برای آن در نظر گرفته بودند عبارت بود از :احياي خاطره

که بهناچار نقش عابرین از محدوده را داشــتهاند و پرســه زنان 9در محدوده

تاريخي میدانها (امام حســین و شهدا) و محور  17شهريور با تأكيد بر بدنهها

انتخابشــدهاند .ازآنجاکه محدوده مطالعاتی (ازنظــر ترافیکی و ازنظر مراکز

و نماهاي ارزشــمند بهجای مانده از دورههای مختلف شــکلگیری محدوده.

خرید) نقش فرامنطقهای و شهری دارد ،در انتخاب عابرین نیازی به جستجوی

(مهندسان مشاور باوند و آرکولوگ.)9 -10 ،1391 ،

صرف در محدوده مطالعه نبود و از محدودههای پیرامونی و حتی از سایر نقاط

در این طرح که به دنبال تبدیل میدانها امام حســین و شــهدا و محور 17

شهر مصاحبهشوندگان انتخاب شدند.

شهریور به فضایی تجهیز شده برای برگزاری مراسم مذهبی و آیینی بوده

عمده تمرکز مصاحبههای ژرفکاوانه بر شناسایی خاطرات مکانی و مکانهای

است ،مسجد امام حســین یکی از عوامل کلیدی محسوب میشود .در طرح

خاطرهای در محدوده مطالعه بوده است .بر این اساس و با توجه به یافتههای

میدان به کریدور دید به گنبد و ســردر مســجد توجه شــده و برای گسترش

بخش مطالعه اسنادی ،نقشه مکانهای خاطرهای و خاطرات مکانی در میدان

فضای شهری جلوخان مسجد به آزادســازی زمین ساختمانهای معروف به

ترسیم شد .بر مبنای نقشــه فوق ،انواع یادآورهای شهری ازجمله یادآورهای

جم ،جم زاده و مرکز خرید سادات پرداختهشده است .از دیگر اقدامات طرح

هویت شهر

در تحقیــق میدانی با رویکرد پدیدارشناســانه اگزیستانســیال به ذهنکاوی

نقطه اتصال سه منطقه شــهر تهران یعنی مناطق  7در شمال 13 ،در جنوب
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شکل  .3طرح جدید میدان امام حسین

میتــوان به جمعآوری اتوبوسهای برقی از داخل میدان ،ســاماندهی منظر

متروک و تعطیل اســت) ،سینما رنگینکمان که در بازار شهرستانی قرار دارد

جداره میدان و حذف الحاقات مزاحم و اغتشاشات بصری و انجام محوطهسازی

و امروز به مخروبهای میماند ،مســجد امام حســین (تأسیس در سال 1344

در ورودی مسجد اشاره نمود (موسوی و حاجی بنده 52 -54 ،1392 ،و .)47

شمسی) که بعدازاین بناها و بافاصله از میدان احداث شد ،بیمارستان جرجانی

در ســال  1393اثر حجمی «عصر عاشــورا» که برداشتی از اثر مشهور استاد

در شــرق میدان (که امروز متروک و تعطیل است) و ساختمان قدیمی بانک

فرشــچیان در مورد واقعه عاشورا اســت ،در میدان نصب شد که بعد از مدتی

ملی اشاره نمود.

برداشــته شد .همچنین بنایی کم ارتفاع باقاعده چندضلعی درون مربع احداث

در اویــل دهه پنجاه شمســی طرح احداث زیرگذر در میدان شــهناز به اجرا

شد که آرامگاه شهدای گمنام است.

درمیآید و مجسمه اسبها از وسط میدان جمع میشود .در آغاز کار عرض و

شناخت و تحلیل تاریخی -خاطرهای محدوده

هویت شهر
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ارتفاع کم زیرگذر مشــکالتی را برای اتوبوسهای دوطبقه و کامیونها ایجاد
میکند .فرم زیرگذر تا دوره بعد از انقالب اســامی نیز حفظ میشود .در دوره

در دوره قاجــار محدوده میدان امام حســین در خــارج از حصار ناصری قرار
داشــت .در این دوره میدانی در کار نبــود و صرف ًا جاده خاکی مازندران که از

بعد از انقالب ،میدان امام حســین بهعنوان كانون تقسيم سفرهاي شهري در
حوزه شــرقي تهران ،كام ً
ال نقش يك مبــدل ترافيكي را در اين محدوده ايفا

دروازه شــمیران شروع میشــد ،از محل فعلی میدان عبور میکرد و پیرامون

میکرد و مبدأ و هدایتکننده بســياري از ســفرهايي بود كه از اين نقطه به

آن را زمینهای کشــاورزی در برگرفته بود .در محل میدان شهدا نیز دروازه

مناطق ديگر شــهر تهران صورت میپذیرفت .اتوبوسهای برقی در محدوده

دوشان تپه قرار داشت که شــاهان قاجار از طریق آن به شکارگاه سلطنتی و

میدان امام حســین (که در اوایل دهه  70شمسی راهاندازی شدند) تا مدتها

کاخ دوشان تپه و اسبدوانی دسترسی داشتند.

از ویژگیهای شــاخص این میدان بهحساب میآمدند .خطوط اتوبوس برقی

بعد از تخریب باروی ناصری و پر کردن خندق پیرامون شــهر در حوالی سال

در محدوده میدان با احداث سامانه اتوبوسهای تندرو بهتدریج تا سال 1391

 1311شمســی (در دوره پهلوی اول) ،شهر به اطراف گسترش یافت .در این

برچیده شدند.

دوره ازجمله کاربریهایی که خارج از حصار شــهر و در محدوده موردمطالعه

در ســال  1386با راهاندازی ســامانه اتوبوس تندرو در مســیر پایانه آزادی-

شــکل میگیرند میتوان به کارخانه برق (احداثي ســال  1317شمسي) در

چهارراه تهرانپارس ،زیرگذر میدان به مســیر اتوبوسهای این خط اختصاص

حوالی دروازه دوشــان تپه (میدان شــهدای امروز) و مجموعه شراب سازی

یافــت .در ســال  1390زیرگذر کمعرض میدان تعریض میشــود و زیرگذر

رســومات (در محل پارک خیام امروزی) اشاره نمود .سرانجام در حوالی دهه

جدید امکان عبور یک خط اتوبوس تندرو ،دو خط ســوارهرو و یک پیادهروی

 20شمســی میدان در محل فعلی بانام «میدان فوزیه» احداث شــد .در ابتدا

اضطراری در هر یک از باندهای رفتوبرگشــت را فراهم میکند .سرانجام بر

میدان دارای حوض و آبنمای ســهطبقه در وسط و چمنکاری اطراف بود .در

5مراحل ابتدایی آن از سال  1390آغاز و در سال  1392به
اساس طرحی که

مراحل بعد (بعد از ســال  )1335مجســمه چهار اسب در وسط میدان مستقر

بهرهبرداری رسید ،ســطح میدان تمام ًا به پیاده اختصاص دادهشده و ترافیک

میشود و حوضچههایی پیرامون آن قرار میگیرند .در این دوره میدان فوزیه

ســواره از دور میدان حذف گردید .بر اســاس همین طرح خیابان  17شهریور

را چهار اســب نیز مینامیدند .ازجمله بناهای شاخص در این دوره میتوان به

نیز تا میدان شهدا سنگفرش شد تا بهصورت پیاده راه آیینی -مذهبی درآید.

سینما مراد (که در سال  1332تأسیس شد و بعدها در سال  1383در عملیات

در مرحله مطالعات میدانی فهرســت مکانهــای خاطرهای و خاطرات مکانی

احداث ایســتگاه مترو تخریب شد) ،بازار شهرســتانی و ساختمان شهرستانی
(تأســیس در اوایل دهه  1330شمسی) که تقریب ًا به همان شکل پیشین فعال

مســتخرج از مطالعات اسنادی ،بر اســاس نتایج بهدستآمده از مصاحبههای
ژرفکاوانه تکمیل گردید .10نهایت ًا بر اســاس فهرســت تکمیلشــده ،نقشه

هستند ،سینما میامی (ســینما تهران که در سال  1339تأسیس شد و امروزه

مکانهای خاطرهای و خاطرات مکانی (شکل  )5به دست آمد .البته بخشی از
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تصویر میدان در دهه 1340

تصویر میدان در دهه 1330

تصویر میدان در دهه 1380
شکل میدان در دهههای 1350 – 70
شکل  .4تصاویر میدان در فاصله دهههای  1330 90-شمسی

تصویر میدان در دهه 1390

هویت شهر

 .1مجسمه و آبنمای چهار اسب ،تجمع مردم و گرفتن عکس با مجسمه توسط فوتو آماتورها
(پ)2
 .2حکومتنظامی و انهدام تانک فرمانده نظامی در زیرگذر میدان و عکس گرفتن مردم با
تانک (ب)
 .3عرابههای توپ برای اعالم ساعات سحر و افطار در ماه رمضان (پ)2
 .4اتوبوسهای دوطبقه قرمز و بنزهای دماغدار (پ ،)2اتوبوسهای برقی (ب)
 .5تجمع تودهایها به احترام درگذشت استالین (پ)2
 .6مراسم دسته موزیک ارتش و هوا کردن بالن تبلیغاتی به شکل فیل (پ)2
 .7تابلوهای تبلیغاتی باالی ساختمانها با چراغهای نئون (پ)2
 .8قنات قدیمی در محل بانک ملی (پ1و پ)2
 .9مشروبفروشیها (پ)2
 .10خیمه عزاداری در جلوی مسجد که بعدها پاساژ سادات در این محل ساخته شد (پ)2

 .11حرکت دستههای عزاداری امام حسین (ع) از میدان ژاله تا فوزیه (پ 2و ب)
 .12آغاز تظاهرات و راهپیماییها (ب)
 .13سنگربندی با گونی برای تصرف پادگان آموزشی نیرو هوایی تهراننو (ب)
 .14نامگذاری محله حقوقی به دلیل سکونت حقوقدانان و وکال (پ)2
 .15آسیاب سرداری و آرد کردن گندم محالت اطراف و صدای آرامبخش چرخش سنگآسیا
(پ 1و پ)2
 .16چرخهای طاقی (طوافی) برای فروش میوه و تخممرغبازی و قاب اندازی و ( ...پ)2
 .17زمینهای سنگی که با قالبسنگ میانداختند و تا هر جا سنگ میافتاد به قیمت مفتی
میخریدند (پ)2
 .18پمپبنزین که بهعنوان حقالسکوت به حکیم الهی دادند تا در مورد اشرف پهلوی چیزی
ننویسد (پ 2و ب)
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هویت شهر

مکانها و خاطرات ثبتشده در این نقشه امروزه بهطور کامل (از وجه فرمی،

شــد عبارت بودند از« :مسجد امام حســین ،بانک ملی ایران و اتوبوسهای

فعالیتی و معنایی) به فراموشی سپردهشدهاند .ولی باید در نظر داشت که این

دوطبقه» .بر این اســاس میتوان در نظر گرفت که طرح قدیم میدان (چهار

نقاط همچنان قابلیت استقرار یادآورهای شهری جهت یادآوری خاطرات

اســب) و مراکز خرید پیرامون و بازار شهرستانی از مهمترین خاطرات مکانی

گمشده مکان رادارند.

مردم در این محدوده محسوب میشوند.

همانطور که از نقشــه مکانهای خاطرهای (شــکل  )5پیداســت خاطرات همچنیــن یافتههای مطالعات میدانی نشــان میدهد کــه مخاطبین عناصر
محدوده عمدت ًا به دوران پهلوی و بعد از انقالب اســامی مربوط میشــوند .تاریخــی ،مهم و خاطرهانگیز در محدوده مطالعه را به ترتیب اولویت شــامل
ازآنجاکه محدوده مطالعه در دوران قاجار خارج از حصار ناصری قرار داشــته میدان زیبای فوزیه با آبنما و اســبها ،بازار قدیمی شهرستانی ،مسجد امام
و کاربریهای اطراف محدود به باغات و زمینهای کشــاورزی و در مواردی حسین ،ســینماهای قدیمی مانند سینما میامی و ســینما مراد ،فروشگاهها و
عمارات متمولین میشده ،خاطره مکانی یا مکان خاطرهای قابلذکری از این مراکز خرید ارزان و چرخهای طافی که شــبها در میــدان فوزیه میوهها را
دوره شناسایی نشد.

حراج میکردند ،دانستند.

در مطالعات میدانی از مصاحبهشــوندگان خواســته شــد تا به مکانهایی که در گام بعدی پژوهش ،انواع یادآورهای شــهری شناساییشده در محدوده در
با شــنیدن کلمه «میدان امام حســین» بــه یاد میآورند ،اشــاره کنند :اکثر قالب نقشه معرفی میگردد .باید در نظر داشت که یک مکان خاطرهای ممکن
پاسخدهندگان در پاسخ به این سؤال به نام و طرح قدیم میدان (میدان فوزیه اســت همزمان ازنظر فرمی ،فعالیتی و معنایی تداوم یابد .بنابراین یک مکان
و آبنمای وســط میدان) ،مراکز خرید اطراف و بازار شهرستانی اشاره کردند .تداومیافته میتواند همزمان بهعنوان یــادآور فرمی ،فعالیتی و معنایی مطرح
دیگر موارد مطرحشــده توسط پاســخدهندگان که بهصورت موردی مطرح شــود .البته در تهیه نقشــه یادآورهای شــهری به وجه یا وجوه غالب یادآور
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شکل  .6نقشه انواع یادآورهای شهری (فرمی ،فعالیتی ،معنایی /فراموششده ،موجود و جدید) و تحلیل نحوه برخورد طرح جدید با موضوع یادآورهای شهری
مجسمه و آبنمای چهار اسب :یادآور فرمی فراموششده درگذشته
اعالم سحر و افطار به کمک عرابههای توپ در ماه رمضان :یادآور فعالیتی فراموششده
درگذشته
اتوبوسهای دوطبقه و اتوبوسهای برقی :یادآور فرمی فراموششده درگذشته و در طرح جدید
مراسم دسته موزیک ارتش :یادآور فعالیتی فراموششده درگذشته
تابلوهای تبلیغاتی باالی ساختمانها :یادآور فرمی فراموششده درگذشته
برداشت آب از قنات قدیمی در محل بانک ملی :یادآور فعالیتی فراموششده درگذشته
اسامی قدیم خیابانها و میدان که بعد از انقالب تغییریافتهاند :یادآورهای معنایی فراموششده
درگذشته.

مشروبفروشیها :یادآور فعالیتی فراموششده درگذشته
خیمه عزاداری در محل پاساژ سادات :یادآور فرمی فراموششده درگذشته
حرکت دستههای عزاداری :یادآور فعالیتی موجود تقویتشده
آغاز تظاهرات و راهپیماییها :یادآور فعالیتی موجود تقویتشده
نامگذاری محله حقوقی :یادآور معنایی فراموششده درگذشته
چرخهای طافی :یادآور فعالیتی فراموششده درگذشته
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ازنظر نحــوه برخورد با این یادآورها مورد تحلیل قرارگرفته و نتایج بررســی

اشــاره کنند ،میشناسید .متأسفانه غیر از یک مورداشاره به فیلم «پرستوها به

ارائهشده است.

النه برمیگردند» ساختهشــده در ســال  ،1342به اثر ادبی و هنری دیگری

انواع یادآورهای شهری :در بررسی انواع یادآورهای شهری ،یادآورهای

اشاره نشد.

فعالیتی بیشــترین و یادآورهای معنایی کمترین تعداد را داشتهاند .یادآورهای

تحلیل نحوه برخورد طرح جدید با موضوع یادآورهای شهری :نگاهی به نحوه

شــکلی نیز ازنظر تعــداد دراینبین قرار میگیرند .الزم به ذکر اســت که در

برخورد طرح جدید با انواع یادآورهای شهری در محدوده مطالعه نشان میدهد

بررســی انواع یادآورهای شهری (شــکل  ،)6عمده یادآورهای موجود مربوط

که طرح در تقویت یادآورهای موجود و ایجاد یادآورهای جدید که متناسب با

بــه تداومهای فرمی ،فعالیتی و معنایی در محدوده مطالعه میشــوند تا خلق
یادآور صرف ًا بهمنظور یادآوری .هرچند عدم تمایل به یادآوری برخی خاطرات

زمینه تاریخی -خاطرهای محدوده باشد ،نهتنها توفیقی نداشته بلکه در جهت
تضعیف و تخریب یادآورهای موجود نیز حرکت کرده اســت .مورد اســتثنا در

که مربوط به دوره پهلوی میشــوند قابلاحترام اســت ،اما این روند نباید به

این میان تقویت نقش مسجد امام حسین و توجه به برگزاری مراسم عزاداری

انکار کامل گذشــته و نفی تاریخ بیانجامد .هنوز بسیاری از خاطرات مکانی و

و راهپیماییها در محدوده بوده اســت .در سایر موارد نشانی از توجه طرح به

مکانهای خاطرهای وجود دارند که ارتباطی با مسائل سیاسی پیدا نمیکنند و

رویدادهای تاریخی -خاطرهای میدان به چشــم نمیخورد .رویدادهایی که در

یادآوری آنها در تقویت هویت جمعی مؤثر خواهد بود.

تقویــت هویت جمعی و هویت مکانی نقش مؤثــری بر عهدهدارند .همچنین

در بررســی یادآورهای فرمی ،در پاسخ به این ســؤال که یادمانها و بناهای

بررسی نقشه تحلیلی (شکل  )6نشان میدهد که طرح از قابلیتهای گسترده

یادبود ،مجســمهها و غیره یادآور چه هستند ،حدود نیمی از مصاحبهشوندگان

محدوده (خاطرات و یادآورهای فراموششده) در ایجاد یادآورهای جدید غافل

فرمهای فلزی در طرح جدید را بیمعنی میدانستند .برخی به اللههای فلزی

مانده است.

در میدان شهدا اشاره داشتند که یادآور شهدا بودند و امروز اثری از آنها نیست.

همانطور که در تحلیل نقشه مکانهای خاطرهای اشاره شد ،در نظرسنجی از

در یک مورد هم به مجســمهای از نقاشی فرشچیان اشاره شد که جمع شده

مخاطبین ،بازار شهرســتانی نیز همانند مسجد امام حسین واجد اهمیت است.

اســت .یادآورهای فرمی بهطور مفصل در نقشه فوق (شــکل  )6مورداشاره

دلیل این امر را شاید بتوان در مقیاس عملکردی این بازار (مقیاس فرامنطقهای

قرارگرفتهاند.

و شهری) جستجو نمود .اما متأســفانه این موضوع در طرح انعکاسی نداشته

در بررســی یادآورهای فعالیتــی ،ازجمله آیینها ،اعیاد و جشــنها ،روزهای

اســت .آنچه در طرح جدید شاهد هستیم توجه صرف به مسجد امام حسین و

خاص ،ســوگواریها ،راهپیماییها ،اعتراضات ،نمایشــگاهها و تجمعات که

فراموشی بازار شهرستانی است .حتی سینماها نیز که بخش مهمی از شناسنامه

پاسخدهندگان در طول ســال ،در محدوده مطالعه شاهد آن هستند بیشترین

میدان را تشــکیل میدهند در این طرح مورد بیتوجهی قرارگرفتهاند .مراکز

موارد اشارهشــده به ترتیب عبارتاند از :مراســم محرم و اربعین حســینی و

خرید نیز همانند سینما به کمک دیوارهای فلزی از دید میدان پوشیده شدهاند.

عزاداریها ،نقطه شروع راهپیمایی  22بهمن و دیگر راهپیماییها ،نیمه شعبان

برای رســاندن مسجد به جوار میدان ،پاســاژ قدیمی سادات و ساختمانهای

و جشنهای مذهبی ،تجمعات ،برگزاری نماز ،جشنها ،بساط دستفروشان در

اطراف تخریب شــدند .به عبارتی در این طــرح عنصر مذهبی چنان اهمیتی

 17شهریور به مناســبت سال نو ،حرکت اتوبوسهای نمازگزاران نماز جمعه.

یافته که به چشمپوشی و نادیده گرفتن دیگر عناصر (تجاری ،فرهنگی و موارد

ازجمله موارد مربوط به زمان گذشــته نیز شامل موارد زیر میشد :بستن طاق

دیگر) منجر شده است (شکل .)7

نصرت و جشــن و چراغانی در نیمه شــعبان ،حرکت دستههای عزاداری بین

ممکن اســت این سؤال مطرح شود که طرحهای جدید مجاز به از بین بردن

میدان شــهدا تا امام حسین ،راهپیماییهای زمان انقالب ،جشن نوروز ،جشن

کدام یادآورها و مکانهای خاطرهای هســتند؟ این ســؤال پرسشی اساسیتر
لیجاد مــی کند که اصو ًال نحوه برخورد با خاطرات بد و عناصر ســازنده این

به دلیل وجود مسجد امام حسین.
نهایت ًا در بررسی یادآورهای معنایی ،در پاسخ به این سؤال که «آیا نام پیشین

خاطرات (یادآورهای شهری) چگونه است؟ آیا فراموشی همه خاطرات بد برای
انسان مفید است؟ بسته به نوع نگرش به دنیا وزندگی ممکن است جوابهای

میدان امام حســین را میشناســید؟» ،تمامی مصاحبهشوندگان به نام پیشین

مختلفی به این پرســشها داده شــود .ازنظر موال نیازی وجود دارد تا گذشته

میدان (میدان فوزیه) اشــاره کردند .به نظر میرسد نام پیشین میدان (فوزیه)،

بدنام مکان را نیز به یاد آور شــود« .غفلت از تاریخ ،غفلت از خاطرهای است

هــم در دوره پیش از انقالب (در فاصلهای که میدان فوزیه به شــهناز تغییر

که مرهون گذشــتگانمان اســت و بنابراین برابر با انکار خویشتن خواهد بود،

نام یافــت) و هم در دوره پــس از انقالب (که به امام حســین تغییر یافت)

این امر آغاز خودکشــی است» .مایه تأسف خواهد بود اگر جنگها ،شورشها

سالروز تولد شاه و ولیعهد ،اعیاد فطر و قربان ،تجمعات مذهبی و راهپیماییها

هویت شهر

در طرح جدید میدان (بر اســاس بررسی اسناد طرح و تحلیل اقدامات اجرایی)

آیا هرگونه فیلم ،داســتان و شعر (آثار ادبی و هنری) که به میدانها یا محور
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توجه شده اســت .همچنین در این نقشه (شکل  ،)6مداخالت صورت گرفته

همچنان در اذهان مردم زنده اســت .همچنین از مخاطبین پرســیده شد که

53

امین زاده
بهنار
سال دکتر
هشتم/یزدی،
مهندس مهدی
تابستان 1390
بهار ،
پنجم/
شماره

ساختمان شهرستانی که با پرده فلزی از دید میدان
پنهانشده است.

هویت شهر

تخریب پاساژ سادات و
ساختمانهای جم و جم زاده

سینما میامی (تهران) که از مهمترین یادآورهای
شهری میدان بود در پشت قاب فلزی پنهان مانده.

شکل  .7نمونههایی از مواجهه طرح جدید با یادآورهای شهری موجود

و دیگر چیزها که نمایشــگر روزهای درخشان نمیباشند ،فراموش شوند .این

نظر اســتفادهکنندگان «فضایی دلگير و ترســناك ایجادشده با نمادهاي بلند
فلزي كه اص ً
ال معلوم نيست نماد چه هست ،گورستان آهن که صرف ًا كاربري

بهطورکلی درزمینۀ اصالح و یا تخریب یادآورهای شــهری باید به گروههایی

«تجمع» دارد ،پارکی که بهجای درخت پر اســت از آهن» .در حدود نیمی از

که از این مکانها خاطره دارند و نوع خاطرات آنها توجه نمود .ممکن است در

مصاحبهشوندگان المانهای فلزی در طرح جدید را فاقد معنی میدانستند.

مواردی یک خاطره بد و آزاردهنده از مکان ازنظر یک گروه ،ازنظر گروه دیگر

دریکــی از ســؤاالت نظر مخاطبیــن در مورد موفقیت طــرح جدید در زنده

بهعنوان خاطرهای خوب و غرورآفرین دانسته شود .این مسئله بهخصوص در

نگهداشــتن یا احیای خاطرات گذشــته محدوده مطالعه در یادها پرسیده شد.
تقریب ًا تمام مخاطبین معتقد بودند که طرح در این زمینه هیچ توفیقی نداشــته

از مدتی و باگذشــت یک یا چند نسل خاطرات دیگر به نسلها تعلق نداشته و
برگی در دفتر تاریخ شهر میشوند .در این شرایط میتوان مجدداً به یادآوری

اســت .در نظر آنان طرح جدید باعث کمرنگ یا فراموششدن خاطرات شده
اســت .البته یکی دو مورد نیز به این سؤال پاسخ مثبت دادند .نکته قابلتأمل

خاطرات فراموششده شهر پرداخت.

در این بخش پاسخ مخاطبین به خاطرهانگیزترین عناصر میدان در زمان حال

در میدان امام حســین عمــده خاطرات بد که موجب آزار روحی و جســمی

بود .غیر از یک مورد (اشــاره به نماد حرم تا حرم) ،سایر مخاطبین هیچ عنصر

مخاطبیــن پژوهش میشــده ،به معضــات فرهنگــی و اجتماعی (مجرد

خاطرهانگیزی در وضع امروزی میدان شناسایی نکردند.

نشــینی ،مهاجرنشینی و کارگر نشینی ،جرم و جنايت ،دزدی و فروش وسایل

به نظر میرسد که طرح حتی ازنظر بصری هم قادر به پاسخگویی به سالیق
بصری مخاطبین نبوده است .نتایج پژوهشی که اخیراً در مورد ارزیابی ادراک

موادفروشها ،زنان خیابانی و کودکان خیابانی )مربوط بوده است .اما آیا طرح

بصری فضایی میدان امام حسین (بعد از طرح جدید) منتشرشده نشان میدهد

جدید توانسته چنین خاطراتی (خاطرات بد از مکان) را از ذهن جمعی بزداید؟

که طرح ساماندهی میدان ،توانایی برقراری ارتباط مناسب بین فرم و عملکرد

با توجه به اوضاع فرهنگی و اجتماعی میدان بعد از اجرای طرح جدید به نظر

فضایی آن را نداشته و درواقع میدان باوجود داشتن یک طرح از پیش اندیشیده

میرســد که زمینه حضور اقشار مســئلهدار و بزهکاران در میدان و محدوده

شــده و نیز کاراکتر خاص و متمایز کالبدی ،موفق به برقراری ارتباط معنیدار

پیرامون آن ،نهتنها محدود نشده بلکه در اثر اقدامات طرح جدید میدان تقویت

بیــن عناصر الحاقی با زمینه کالبدی نبوده و درنتیجه موجب ادراک نامطلوب

نیز شده است.

بصری -فضایی شــهروندان شده است .به اعتقاد محقق ،این ارتباط ناموفق،

چیزها باید به یاد آورده شوند تا اهمیت آنها از بین نرود (.)Mowla, 2004, 4

تعارضات سیاسی بین احزاب و گروههای مخالف نمایان است .درهرحال پس

هویت شهر
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مسروقه ،دستفروشیهای شــبانه ،اراذل و اوباش ،حضور گسترده معتادان و

در طرح جدید میدان همچنین شــاهد احداث برخی یادآورهای شهری جدید

مهمترین نقطه 5
ضعف میدان بوده و منجر به شکلگیری طرحوارهها و تصویر

هستیم .اما پیوند این یادآورها با زمینه تاریخی و خاطرهای میدان مورد سؤال

ذهنی نامطلوب از میدان در ذهن شــهروندان شده اســت (مدیری و نوراللهی

اســت .ازجمله المانهای طرح جدیــد که میتوان بهعنوان یادآور شــهری

اسکویی.)75 ،1393 ،

در نظــر گرفت عبارتاند از دیوارهای فلزی مشــبک (پرده) در میدان ،بنای

درمجموع طــرح جدید به هویت تاریخی و خاطرهای میدان توجهی ننموده و

آرامگاه شــهدای گمنام ،ســکوی اجرای نمایش و تلویزیون بزرگ مستقر در

در انقطاعی تاریخی از گذشته سعی بر برچسب زدن به فضا (بهعنوان فضایی

آن ،پرچمهــای مرتفع و گلدســتههای فلزی مرتفع  .نکتــه جالبتوجه آنکه

آئینــی -مذهبی) نموده اســت .این امر تا جایی پیــش رفته که کاربریهای
پیرامونی میدان (خصوص ًا در محور  17شــهریور) بر اســاس برچســب جدید

بود از ســازههای فلزی و ســتونهای آهنی که بهتازگی احداثشــدهاند .در

مجبور به تغییر اساســی شــدهاند و البته در مقام عمل تغییری غیر از تعطیلی

ازنظر مخاطبین زشــتترین عنصر در محدوده میــدان در زمان حال عبارت

هویت

شهری
سالتهران با
حسین (ع)
امام
شهر ارزیابی طرح میدان
یادآورهای1390
تأکید وبرتابستان
پنجم /بهار
هشتم/
شماره

فضا ،تحمیل کردن هدف فضا و آنچه در آنجا اتفاق خواهد افتاد ،نه به فهمی

تقویت یادآورهای موجود ،احیای یادآورهای فراموششده و ایجاد یادآورهای

از آن فضا منجر میشــود و نه به حسی از مکان .مایه تأسف است که فضای
طراحیشده غالب ًا از واقعیت کارکردش جداشده است (.)Mowla, 2004, 7

جدید (که در پیوند با زمینه تاریخی -خاطرهای مکان باشند) معطوف نماید .بر
این اساس انجام تحقیقات در حوزه خاطره و تهیه نقشه مکانهای خاطرهای

معماران و طراحان شــهری فراموش کردهاند که مردم هم اســتفادهکننده و

و خاطرات مکانی در اسناد شهری پیشنهاد میگردد.

هم خالقین مکان هســتند .نمیتوان بهصــورت تجویزی مکان و روح مکان

یافتههــای تحقیق مؤید این نظر بــود که خاطرات جمعــی غالب ًا بهصورت

را خلق نمود.

طــرحوارهای بــوده و تنها اندکــی از اطالعات جزئی (و تفصیلی) را شــامل

ازجمله راهبردها و راهکارهایی که طرح در جهت خاطرهانگیزی بیشتر میدان

میشــوند .امری که در خطاهای مصاحبهشوندگان هنگام یادآوری اطالعات

-درزمینۀ یادآورهای شــهری فراموششــده ،موجود و جدید -در نظر بگیرد

جزئی مشــهود بود .همچنین یافتههای تحقیق درســتی ایــن امر را که در

موارد زیر است:

یادآوری خاطرات ،بهرهگیری از عامل مکان این یادآوری را تســهیل میکند،

 -درزمینۀ یادآورهای شــهری فراموششــده :ایجــاد یادآورهایی بهمنظور

تأیید نمود .این موضوع در یادآوری ســریع خاطرات توسط مصاحبهشوندگان،

بازگویی و احیای خاطرات جمعی و یادآورهای فراموششــده (مجسمه چهار

بعد از اشاره مصاحبهگر به مکانهای خاص موردتوجه قرار گرفت .نکته مهم

اســب ،عرابههای توپ ،تابلوهای تبلیغاتی باالی ساختمانها ،خیمه عزاداری

دیگری که دریافته های تحقیق به چشم میخورد این است که عمده خاطرات

مقابل مســجد ،اتوبوسهای دوطبقه ،چرخهای طاقی و آسیاب سرداری ) در

مکانی شناساییشده در محدوده مطالعه به عناصر تداومیافته شکلی ،فعالیتی و

قالب مجسمه ،نقشههای تاریخی -خاطرهای فلزی در کف میدان و جدارهها،

معنایی مربوط میشــدند .این مسئله بر لزوم توجه ویژه در تصمیمگیری برای

ساخت تندیسها و سردیسها از افراد سرشناس که در محدوده میدان زندگی

عناصر تداومیافته در مداخالت شهری تأکید دارد.

و کارکرده و منشــأ خدماتی برای اهالی و مردم شــهر بودهاند و بیان داستان

درنهایــت ،نتایج مطالعات میدانی و تحلیل محتوای مصاحبهها نشــانگر این

زندگی آنها و ایجاد ایستگاههای روزنامهخوانی که به شرح وقایع گذشته میدان

امر اســت که طرح جدید میدان در ایجاد و تقویت یادآورهای شهری توفیقی

بپردازد و سایر موارد مشابه .

به دســت نیاورده و از قابلیتهای متعدد موجود در این مکان تاریخی بهرهای

 -درزمینۀ یادآورهای شــهری موجود :حفاظت ،مرمت و تأکید بر یادآورهای

نگرفته اســت .تنها رویکرد مثبت طرح جدید در موضــوع یادآوری خاطرات

شــهری موجود (ازجمله سینما تهران ،ساختمان شهرستانی و ساختمان بانک

جمعی مکانی به مراســم مذهبی ،راهپیماییها و توجه ویژه به مســجد امام

ملی ) از طریق نورپردازی ،توجه به فرم و رنگ کف ،ایجاد پیشخوان فضایی،

حســین (ع) خالصه میشــود .یافتههای تحقیق نشانگر این مطلب است که

جهتدهی فضایی بهســوی عناصر خاطرهای مسلط در میدان ،عدم تأکید بر

تأکیــد بیشازحد بر یادآوری یک خاطره ،چنانچــه به قیمت فراموش کردن

ابنیه مجاور و حفظ سادگی آنها در فرم و رنگ و مصالح.

ســایر خاطرات و یادآورهای شهری تمام شــود ،ازنظر مردم توفیق چندانی

 -درزمینۀ یادآورهای شهری جدید :توجه به پیوند خاطرهای یادآورهای جدید

محسوب نمیشود.

با وقایع گذشته محدوده و حفظ تداوم تاریخی -خاطرهای در طراحی و تعیین
برگهها ،فضاها و عملکردهای شهری و نیز عدم ایجاد یادآورهای جدید که به
 -همچنین طرح میبایســت در پرداختن به یادآورهای شهری ،به خاطرات و

1. Memory

مکانهای خاطرهای در محدوده پیرامونی توجه داشــته و یادآورهای محدوده

2. Maurice Halbwachs

را بر اساس شبکه وسیعتر خاطرات و یادآورهای شهر جانمایی و طراحی کند.

3. Les Cadres Sociaux de la Mémoire

نتیجهگیری

4. The Collective Memory
5. Chavis

جمعی مکانی و
در تحقیق پیش رو ســعی بــر آن بوده تا اهمیت خاطــراتِ
ِ

6. Story Telling

یادآوری این خاطرات از طریق یادآورهای شــهری نشان دادهشده و الگویی

7. Urban Reminders

برای بررسی و تحلیل انواع یادآورهای شهری (از طریق نقشه تحلیلی) معرفی

 .8هرچنــد پیش از شــروع مطالعات میدانی محورهای اصلــی مصاحبهها در حوزه

شــود .یادآورهایی که روایت گر قصه شهر بوده و در صفحات دفتر خاطرات

شناســایی خاطرات مکانی و مکانهای خاطرهای مشخصشــده بود ،اما با توجه به

شهر حکشــدهاند .پژوهش همچنین تالش داشت تا توجه طرحهای شهری

ماهیت سیال و گریز پذیر خاطرات ،مصاحبههای ژرفکاوانه بهصورت نیمهساختاریافته
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memories. Current research emphasizes the importance of place collective memories and reminding these
memories. A pattern for analyzing different types of urban reminders (through analytical map) is introduced.
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Abstract
Human settlements are filled with memories. Sometimes these memories are personal and sometimes they have
collective nature. Collective memory is a memory shared between group members and is formed in a social
framework, a place context, and through the time. These memories would fill the space with meanings and through
them, a space would become a place and a place would become a meaningful, memorable and valuable place.
Today, many place-based researches have been emphasized on the importance of narration and memory in cities.
In this approach the city is considered as a diary of place collective memories. These memories which are rooted
in the context of urban places and can form affective bonds between people and places, Furthermore have an
important role in formation of people’s place-identity and sense of belonging to place. Having regard for or
ignoring these memories (and memorable elements tied to them) in urban interventions, can strengthen or weaken
people’s sense of belonging to place and their place identity. This can lead to numerous consequences and results.
Vanishing of memories may cause identity crisis and mental-psychological disease.
Most of researches with the subject of place collective memory are focused on the formation of collective memories
in the city and its effective criteria. But the recording and transition of those memories for the future and posterity
are given less consideration. Confrontation of people with urban reminders help them to remember memories
of the past events. These reminders as forms, functions and meanings would help people to remember urban
memories and narrate (tell the story of) the city's past. These reminders are considered as mnemonic aids. But
some urban interventions regardless of these memory reference points, would remove city narration consciously
or unconsciously over time. Interventions which would make our cities generic, without any memory, history or
important feature.
Imam Hussain square intervention plan has been accomplished in 2012 with the approach of maximum changes and
today after four years its results could be analyzed. Current research is pursuing the analysis of urban intervention
in the Imam Hussain Square to see how it pays attention to place collective memories through protection and
strengthening of urban reminders. This research combines existential and First-person phenomenological
approaches. With a qualitative Analysis method, it uses content analysis combined with expert analysis. Through
the research various gathering information techniques are employed, such as deep interviews, structural interviews
with open questions, and expert observations.
The results show that the new design has not succeeded in attention to urban reminders and has failed in using
numerous capacities, available in this historic place. Except a few cases, this intervention not only has no attention
to forgotten place-memories and urban reminders, but it also has weakened and destroyed the existing reminders.
Even new urban reminders which are erected in this design have not bonded properly with place history and
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