1

The Reflection of Collective Memory in Architectural Studies
Mahdi Soltani*

[ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.1 ]

[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7 ]

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09 ]

Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, University of Bonab, Bonab, Iran.
(Received 5 Sept 2020, Accepted 10 Dec 2020)

Today, interdisciplinary studies have found an important place in the literature of architectural studies.
One of the new concepts in the field of historiography
and social sciences is “collective memory.” This concept was first discussed in detail by Maurice
Halbwachs and later described and interpreted by
other scholars in various scientific fields. Collective
memories are events experienced by individuals in a
social framework and in interaction with the group.
The reminder of these memories occurs using the
mechanism of association of meanings and through
objects, individuals, places and similar experiences,
and in other words, collective memory means a
shared memory with a group or society. The collective
memory has differences and similarities with history
and is tied to the concepts of identity and social belonging, and also has a connection to the concept of
place. Although the experience of a place occurs individually, the shared experiences resulting from social
categories and individual characteristics resulting
from these categories ultimately lead to the receiving,
storage and recording of these receives within the
framework of shared social memories. In this article,
by recognizing the different aspects of the concept of
collective memory and its relationship with different
areas of architectural studies, the quality of its use in
architectural studies is examined, and some resources
for this study are suggested. Accordingly, different
texts have been explored by the interpretive method
of study and by logical reasoning, and the relationship
between this concept and different fields of study has
been proposed. This concept can be used in various
stages of architectural studies such as studying religious buildings, creating memories in places, design-

ing monumental spaces and studying the design of
urban spaces. The relationship between this concept
and architecture can be searched through sources
such as written, visual, and oral sources. Informal
written sources are more honest and reliable in understanding collective memories related to architecture, and examining them critically can open valuable
windows to understanding collective memories. Oral
mediators of memories are also valuable resources
that are somewhat immune to deliberate distortion.
These oral sources can include the collective memories of ordinary people, technicians and builders of architectural works, the words of other witnesses and
users of works, and the like. Collective memories can
also be studied as an important and valuable part of
the place and architectural works. The presence of
collective memories in cities strengthens the sense of
identity and belonging to the city. Collective memories are the main aspect of the study in some architectural works such as monuments. The continuity of life
in religious buildings is closely related to the preservation and strengthening of collective memories, and
also the life of public spaces and the extent to which
people belong to them are correlated with the presence and continuity of collective memories. Different
aspects of this concept can be identified and applied
in different areas of architectural study. Collective
memories at different stages of the development of
human societies are recorded and stored in various
sources. These sources can assist the researcher in
such a study.
Keywords: Collective Memory, Architectural Studies,
Place, Identity, Belonging Sense.
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در ۹7تاریخنگاری معماری
بازتاب مفهوم خاطرۀ جمعی

مهدی سلطانی
استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه بناب ،بناب ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1399/6/15 :تاریخ پذیرش مقاله)1399/9/20 :

چکیده
امروزه مطالعات میان رشتهای جایگاه مهمی در ادبیات مطالعات معماری یافتهاست .یکی از مفاهیم جدید مطرح شده
در حوزۀ تاریخنگاری و علوم اجتماعی «خاطرۀ جمعی» است .خاطراتجمعی وقایع و رویدادهایی است که توسط
افراد در یک چارچوب اجتماعی و در تعامل با گروه ،تجربه شده است .خاطرۀ جمعطی بطه ملط له هویطت و تعلط
اجتماعی گره خورده و با مفهوم مکان همپیوند است .هدف این پطووه
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شطخاخت وجطوه مفتلطه مفهطوم خطاطرۀ

جمعی و نلبت آن با حوزه های مفتله مطالعات معماری و بررسی امکان و کیفیت بهطرهگیطری از ایطن مفهطوم در
روابطی میان این مفهوم و حوزههای مطالعاتی مفتله ارائه شده است .از این مفهوم میتوان در نحلههطای مفتلطه
مطالعات معماری نظیر مطالعه دربارۀ بخاهای مذهبی ،تدابیر ایجاد خاطرات در مکانها ،طراحی فضطاهای یادمطانی و
مطالعه دربارۀ طراحی فضاهای شهری بهره برد .نلبت این مفهوم و معماری را میتوان از ملیر مخابعی چطون مخطابع
نوشتاری ،مخابع تصویری و مخابع شفاهی جلتجو کرد و خاطراتجمعی را چون بُعد مهطم و ارزشطمخدی از مکطان و
آثار معماری مطالعه کرد .از مفهوم خاطرۀ جمعی میتوان در مطالعۀ موضوعاتی چطون هویطت و احلطاس تعلط در
شهرها بهره برد .همچخین با رجوع به خاطراتجمعی میتوان شخاخت بهتری از سیاق پدید آمدن و ماندگاری بعضی
از آثار معماری و به خصوص بخاهای یادمانی به دست آورد .بخاهای مذهبی و فضطاهای عمطومی دیگطر در شطهرها،
محل شکل گیری و محمل ماندگاری بلیاری از خاطراتجمعی هلتخد و میتوان از ملیر مطالعطۀ خطاطراتجمعطی
وجوه بیشتری از بلتر آفریخ

و ادامۀ حیات آن¬ها را فهمید و تصور کاملتری از معماری ایطن فضطاها بطه دسطت

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7

تاریخنگاری معماری است .براین اساس ،متون مفتله با روش تفلیری مطالعۀ اکتشافی شده و با اسطتدل مخطیطی،

آورد.

خاطرۀ جمعی ،مطالعات معماری ،تاریخنگاری ،هویت و احلاس تعل .
* نویلخدۀ مل و مکاتبات:
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واژگان کلیدی

مقدمه

در دورۀ معاصر ،جایگاه برجلتهای دارد؛ بطا ایطن حطا هخطوز

برای شطخاخت بهتطر آنهطا بهطره جلطت و از ایطن مفهطوم در

بدنهای گلترده از ادبیات موضوعی اختصاصی ،دربارۀ ارتبطا

تکمیل مطالعات تاریفی معمطاری اسطتفاده کطرد .مطردم یطک

خاطراتجمعی و معماری در دسترس نیلت و بطرایناسطاس

جامعه ،با حضور در یک فضا و گذرانطدن بفشطی از زنطدگی

بررسی ابعاد مفتله این ارتبا ضطروری بطه نظطر مطیرسطد.

خود در آن ،با انجام مراسمها و آیینهای مفتله و تعامطل بطا

برای فهم رابطۀ بطین خطاطره و معمطاری در بلطتر نمودهطای

بف های مفتله آن فضا ،خاطراتی را شطکل مطیدهخطد .بطا

فرهخگهای مفتله ،باید پدید آوردن فضا و خطاطرۀ جمعطی

گذشت زمان و تکرار رویدادهای جمعی در ایطن بخاهطا ،ایطن

بررسی شود .خاطرات در زمان جاری هلتخد؛ اما نبایطد آنهطا

خاطرات ماندگار و به وجهی از معخطای ایطن آثطار در ذهخیطت

را به صورت خطّی تصور کرد .خاطره در زمان گذشته ،حطا

عمومی بد میشوند .مطالعه و شخاخت معماری این آثطار ،بطا

و آیخده زنده است و در واقع در زمان و مکان ماندگار اسطت.

پرداختن به خاطراتجمعی مردمطی کطه در آنهطا زیلطتهانطد،

خاطرات گاه ارزشهایی هلتخد که رواب و نیازهطا را آشطکار

مطالعۀ کاملتری است .ظهور و ماندگاری خاطراتجمعطی در

میکخخد و بخابراین یک عخصر مهم در مطالعطۀ فضطا محلطوب

انواع آثار معماری به یک میزان نیلت؛ برخی از آثار معمطاری

میشوند .خاطرات به حس زمان و حس فضا مرتب هلطتخد،

به سبب ماهیت خود و برخی بطه سطبب بلترشطان ،و بعضطی

اما همچخین به حس فضطا زمطانی کطه بطه صطورت اجتمطاعی

دیگر به دلیلطی چطون رخطدادهای مهطم تطاریفی ،بیشطتر بطا

توس افراد برای زندگی کردن ،ساختهشده هم متصل بطهنظطر

خاطراتجمعی گره خورده اند و پرداختن به خاطرۀجمعی در

میرسخد.

مطالعۀ این دست از آثار اهمیت و ضرورت بیشتری دارد و بطا

بف

مهمطی از ایطن

می توان از آن چون ابطزاری در دسطت مطورخ معمطاری بهطره

ذهخیت عمومی جوامع مطرتب اسطت و بفط

ذهخیت برخاسته از خاطراتجمعی این فضاها اسطت .بخطابراین

جلت.

 .1پیشینۀ پژوهش

 .)2009سروری و رحیمزاده نی

با ورود مفهوم خاطرۀ جمعی بطه ادبیطات مطالعطات معمطاری،

را در فضططاهای شططهری بررسططیکططردهانططد (

کارهای پووهشی قابل توجهی در این حطوزه بطا رویکردهطای

 )Rahimzadeh Nasakhi 2015و نادری و همکاران

مفتله و نمونه های موردی مشفص انجطام شطدهاسطت کطه

جمعی و تأثیر آن را بر شکلگیری هویطت شطهری در نمونطۀ

میتوان به اشاره بطه چخطد مطورد از آنهطا اکتفطا کطرد .حبیبطی

موردی شهرک غرب تهران جلتجوکطردهانطد ( Naderi et al.

( )1999در میاله ای ارتبطا حیطات واقعطهای و شطکلگیطری

 .)2019اسططمعیلیان و رنجبططر در یططک بررسططی تطبییططی ،بططه

خاطراتجمعطی را در فضطاهای شطهری بررسطی کطردهاسطت

مؤلفههای مؤثر بر شکلگیطری و انتیطا خطاطراتجمعطی در

خطططود ()2009

Esmaeilian and

) .(Habibi 1999میرمیتطططدایی در پطططووه

فضططاهای عمططومی شططهری پرداختططهانططد (
 .)Ranjbar 2014ترکاشوند و همکاران

Sarvari and

حافظطۀ

مؤلفههای تأثیرگطذار

خاطراتجمعی را در شهر بررسیکطرده و شطهر تهطران را بطه

بر شکلگیری هویطت و خطاطرۀ جمعطی را دربطارۀ پطلهطای

Mirmoghtadaee

تطاریفی بازشخاسطی کطردهانطد ). (Tarkashvand et al. 2017

عخوان نمونۀ موردی مطالعطه کطردهاسطت (
2

│
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معیارهططای سططخج

امکططان شططکلگیططری ،ثبططت و انتیططا

و جایگاه خطاطراتجمعطی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7

مهمطی از مطالعطات معمطاری بطه جایگطاه آثطار در

روشن کردن مفهوم خاطرۀ جمعی و نلطبت آن بطا معمطاری،

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مفهوم «خاطرۀ جمعی» 1در مطالعات مرتب بطا زمطان و مکطان

میتوان از خاطراتجمعی مرتب و مخطدر در آثطار گذشطته،

بازتاب مفهوم خاطرۀ جمعی در تاریخنگاری معماری

عخانهاد و همکاران

نی

خاطرۀ جمعی را در فرایخد احیطای

خانهها در شهر رشطت بررسطیکطردهانطد (
 .)2019حلخی میانرودی و همکطاران

Ananahad et al.

معخی ندارد ) .(Habibi 1999در تعریه خاطرۀ جمعی میتوان
گفت ،خاطراتجمعی وقایع و رویدادهایی هلتخد که توسط

بطه واکطاوی مفهطوم

افراد در یک چارچوب اجتماعی و در تعامل با گطروه تجربطه

خاطرۀ جمعی با رویکرد نشانهشخاسطی در میطدان حلطن آبطاد

شدهاند .یادآوری ایطن خطاطرات بطا بهطرهگیطری از سطازوکار

تهران پرداختهاند ).(Hasani Mianroudi et al. 2018

تداعی معانی و به واسطۀ اشیا ،افراد ،مکطانهطا و تجربطههطای

نحوۀ شکلگیطری خطاطراتجمعطی را در نمونطههطای مطورد

مشترک با گطروه یطا جامعطه اسطت ) .(Lewicka 2008مفهطوم

بررسیشان جلتجو کطردهانطد و ارتبطا آن را بطا مؤلفطههطای

«خططاطره» از زمططان یونططان باسططتان مططورد توجططه اندیشططمخدان

پی رو در پطی

فیللوف و جامعهشخاس بودهاست .بااینحطا در اواخطر قطرن

آن است که کیفیت بهرهمخدی از ایطن مفهطوم را در مطالعطات

نوزدهم و اوایل قرن بیلتم بود که توجه به خاطرات به عخوان

تاریفی معماری روشن کخد و ضرورت و اهمیت آن را پطی

یک چشمانداز ملتیل و متمایز در مطالعات مربو به جوامطع

چشم آورد ،شیوۀ مطالعطۀ آن را برحلطب نطوع آثطار و نحطوۀ

انلانی مطرح شد .شاید اولین کاربرد واضح اصطالح خطاطرۀ

حضور خاطراتجمعی در آنها مشفص کخد.

جمعططی بططه آثططار هوگططو وون هوفمانلططتا  2در سططا  1902م

مدنظرشان بررسی کردهاند؛ حا آنکه پووه

بازگردد ) .(Olick and Robbins 1998زمانی که او از لیههای

 .2روش پژوهش

انباشتۀ خاطراتجمعی به جای مانده از اجطداد انلطان سطفن

مفهوم خاطرۀ جمعی اولینبار در بلطتر برخطی از حطوزههطای

گفت ) .(Shieder 1982با این حا مفهطوم «خطاطرۀ جمعطی»

علوم انلانی چون تاریخنگاری و جامعهشخاسی مطرح شد .در

اولین بار بهوسیلۀ جامعهشخاس فرانلوی هطالبواکس-1877( 3

این پووه  ،با رجوع به متونی اصلی که این مفهوم در آنهطا

 )1945به طور گلترده مطرحشد و توس اندیشمخدان بعطد از

تدوین شده ،وجوه مفتله آن شطخاخته شطده و نلطبت آن بطا

او و با تکیه بر آرای

توسعهیافت.

روشن شدن این نلبت ،کیفیت بهرهگیطری از ایطن مفهطوم بطر

هخری برگلن 5بود .اولین رساله مفصل وی دربارۀ خطاطره در

مبخای مراحل شکلگیری و ثبت آن ،در مطالعۀ تاریخ معماری

خططاطره6

سططا 1925م بططا عخططوان چططارچوبهططای اجتمططاعی

اجتمطاعی»7

بررسی شده است .بر این مبخا متون مفتله با روش تفلیری،

مختشرشد که مطالعات قبلی او بر نظریۀ «نمودهای

مطالعۀ اکتشافی شدهاند و با استدل مخطیطی روابططی جدیطد

دورکیم را با تحییط متطأخرش دربطارۀ طبیطۀ کطارگر مطرتب

میان این مفهوم و حوزههای مفتله مطالعات معماری مطرح

میکرد .در 1941م .دومین کتاب هالبواکس دربارۀ خطاطره بطا

شده است .در امتداد این ملیر ،پس از روشن شدن مفطاهیم و

عخوان توپوگرافی افلانهای سرزمین میدس 8مختشر شد کطه در

تعاریه اصلی و تشفیص نلبت مکان و خاطرۀ جمعطی ،بطه

واقع پاسفی به بعضی از ایرادهای دورکطیم دربطارۀ نظریطه او

بازتططاب خططاطرۀ جمعططی در شططاخههططای مفتلططه مطالعططات

بود .سومین کتاب مرتب با حافظۀ او بعد از مرگ

بطا عخطوان

معماری پرداخته شدهاست.

حافظۀ اجتماعی 9مختشر شد که مجموعه میالت مرتبطی بطود

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7

برخی از حوزههای مرتب با معماری روشطن شطده اسطت .بطا

هالبواکس از پیروان علمطی امیطلدورکطیم 4و دانشطجوی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

براین اساس میتوان گفت بیشطتر پطووه هطای پیشطین

مشابه رخ میدهد و به عبارتی خاطرۀ جمعی به معخی خطاطره

که هالبواکس در فاصطلۀ سطا هطای  1930تطا 1940م .تطألیه
خاطرات نیطۀ رجوع انلان به تفکر دربطارۀ زنطدگی خطوی

افکار و آرای هالبواکس با مفالفتها و موافیتهای مفتلفطی

هلتخد .محدودۀ زندگی انلان با شطکل گطرفتن خطاطرات در

از سوی اندیشمخدان همعصرش روبه رو شد؛ اما این آثطار بطه

ذهن او تعریه شده است و البته خطاطره بطدون واقعطه اثطر و

قدری تأ ثیرگطذار بطود کطه بعطدها اک ریطت قریطب بطه اتفطاق
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 .3خاطرۀ جمعی و وجوه مختلف آن

کردهبود ( .)K.Olick et al. 2011همزمان با انتشطار ایطن آثطار،

مطالعات دربارۀ خاطرۀ جمعی با رجوع به آثار او پی رفت.

است که پی تر ارتبا آنها با معمطاری ،توسط اندیشطمخدان

بود که علت وابلتگی افراد به یک جامعه ،حتی در نللهطای

هلتخد .تاریخ معماری ،به معخای آنچه که معماری اسطت و در

پیدرپی ،چیلت .او در جلتجوی پاسخ این پرس ها مفهطوم

گذشته رخ دادهاست ،از طری مخابع و با شیوههطای مفتلطه،

Savelsberg and King

مورد توجه پووهشگران معماری بوده است .به جز خطود آثطار

 .)2007در واقع محتوای خاطرات اصطولا اجتمطاعی هلطتخد؛

باقیمانده از گذشته که اغلطب ،تخهطا بفط

کطوچکی از آثطار

خاطرات در حضور دیگری و بیشطتر در مکطانهطای زنطدگی

پدیدآمده در گلترۀ زمان هلتخد ،مخابع مکتوب و دیگر اسطخاد

جمعططی رخ دادهانططد و افططزون بططر ایططن ،مبططدأ یططادآوری و

تاریفی ،محل رجوع مورخان معماری بودهاند .برخطی از ایطن

گرامیداشت خاطرات اغلب جخبۀ اجتماعی دارد ( Paez et al.

مخابع که از آنها به عخوان مخابع رسمی تاریفی یطاد مطیکخطیم،

 .)1997در واقع خاستگاه و بخیاد آثار او ،یک مل لۀ اجتمطاعی

توس اصحاب قدرت پدید آمدهاند و به سبب ماهیت خطود،

و مرتب با هویت است .او با مططرح کطردن ملط لۀ هویطت و

سخت تاریخ نگاری زمان و دلیلی دیگر ،یا از تودههای مطردم،

حفط خططاطراتجمعططی در نلططلهططای متمططادی ،بططه شططکلی

ذهخیات و خاطرات آنها ،غافل بودهاند و یا مطردم بطه نطدرت

اندیشههای خود را افزون بر اجتماع ،به گذشطته و تطاریخ نیطز

به این موضوعات پرداختهاند .حا آنکطه خطاطرۀ جمعطی کطه

مرتب کرد.

پیوند آن با مکان و اجتماع در ذات مفهومی آن مخدر اسطت،

«خططاطرۀ جمعططی» را مطططرح کططرد (

بخیان اجتماعی برای تمامی تجدید خاطرههطا بحطم مطیکخطد.

مطالعات تاریخ معماری بکوشد .در چخطین مطالعطهای او بایطد

برای او خاطرات فردی ناقص ،تکطهتکطه و مطبهم هلطتخد .در

متوجه تمایزهای تاریخ و خاطرۀ جمعی باشد و از خلط ایطن

دیدگاه هالبواکس خاطرات فردی در زمیخۀ اجتماعی به شطکل

دو پرهیز کخطد .همچخطین معمطاری بطه عخطوان یطک محصطو

واحططد درمططیآیخططد .از نظططر او خططاطرات در چططارچوبهططای

فرهخگی ،در سیاق فرهخگ شخاخته میشود و خاطراتجمعطی

اجتماعی شکل میگیرنطد .هطالبواکس در بُعطد دوم نظریطهاش

وجهی از فرهخگ جوامع هلتخد .مطالعۀ آثار معماری ،اعطم از

شرح میدهد که خاطراتجمعی ،گذشطته را احیطا نمطیکخخطد؛

آثار خاصه یا عامه ،ملتلزم توجه به بلتر شکلگیطری و بیطا و

بلکه بیشتر به صورت یک الگطوی ذهخطی یکاارچطه بازسطازی

خاطرات پیوندیافته با آنها است .برخطی از آثطار معمطاری در

میکخخد .خاطره تمایل دارد که مفاهیم فرهخگطی بزرگتطر را بطا

طی زمان به سبب رویدادهای مهم و وقایع تطاریفی ،وجهطی

متمرکز ساختخشان در تصاویر خاصی از مکان و زمان تیویطت

نمادین و معانی فرهخگی در یک جامعه مییابخطد .ایطن معطانی

کخد .در بُعد سوم از نظریۀ خاطرۀجمعی ،هالبواکس به تخاسب

فرهخگی ،که بف

مهمی از آنها در اثر خاطراتجمعی پدید

خططاطره و الگوهططای مت ییطر آگططاهی گروهططی تأکیططد مطیکخططد

می آیخد ،نوع مواجهه و تعامطل مفاطبطان بطا آثطار معمطاری را

( .)H.Hutton 1988بخابراین یادآوری خاطراتجمعی نه یطک

شکل می دهخطد و بطه موضطوعی مهطم در مطالعطات تطاریفی

فرایخد از بازیطابی آن خطاطرات ،بلکطه فرایخطدی از پیکربخطدی

معماری بد میشوند .آیینهای مذهبی ،از دیگر حطوزههطای

دوبارۀ آنها است ،چرا کطه خطاطره دادههطایی را کطه انتفطاب

مؤثر بر معماری و مرتب با خاطراتجمعی هلطتخد .بلطیاری

کرده با اسکیماها و طرحوارههای مفهومی امروزی و اجتماعی

از آداب و رسوم و آیینهای مذهبی ،ذاتی اجتمطاعی دارنطد و

اش تطاب میدهد.

بر اساس تیویمهطای مطذهبی ،در فضطاهای مشفصطی ،مطدام

بررسی نلبت مفهوم خاطرۀ جمعی و مطالعات معماری،

تکرار مطیشطوند .ایطن ماهیطت اجتمطاعی و تطداوم و تکطرار،

ملتلزم کلب شخاخت نلبت بطه ایطن مفهطوم و حطوزههطایی

خاطراتجمعی را پدید میآورند و براین مبخطا مطالعطۀ چخطین

4
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اصلی دارد .در بُعد او هطالبواکس از ضطرورت وجطود یطک

با نگاهی متفاوت به آثار تاریخ معمطاری بخگطرد و در تکمیطل

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.1

بخیان اصلی نظریۀ هالبواکس دربارۀ خاطرۀجمعی سه بُعد

میتواند دریچهای بدیع در اختیار مورخ معماری قرار دهد تطا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

نیطۀ عزیمت هالبواکس تالش برای پاسخ به این پرس

این رشته روشن شدهاست .مطالعطات تطاریفی از ایطن جملطه

بازتاب مفهوم خاطرۀ جمعی در تاریخنگاری معماری

Fig. 1: Collective memories in the public spaces

آثاری هم ملتلزم توجه به مفهوم خاطراتجمعی پیوند

چشططمانططدازهای آیخططده در دورههططای مفتلططه ت ییططر شططکل

خورده با آنها است .بخابراین ،این سه حوزه میتوانخد حلیۀ

میدهخد و پایداری ظاهری گروه مورد مطالعه در تطاریخ تخهطا

یعخی نلبت

به دلیل پایداری طبیهبخدیهای بیرونی مانخد مکانها و نطامهطا

واسطی در روشن شدن میصود اصلی پووه

خاطرۀ جمعی و مطالعات معماری ،به کار آیخد و بر این

است .در واقع تاریخ به تمایزها و تفطاوتهطا تأکیطد بیشطتری

اساس در ادامه به آنها پرداخته شده است (تصویر .)1

دارد و ویوگیهای متخوع دورههای مفتله را برجلته میکخد
در حالی که در خاطرۀ جمعی چخطین نیلطت .توسطعۀ خطاطرۀ

هطا و

عخوان حافظۀ عمومی کل بشر معرفیشود ،اما از نظطر خطاطرۀ

تفاوتهای آشکاری با تاریخ داشت و در واقع تطاریخنگطاری

جمعی ،حافظۀ جهانی وجود نطدارد .هطر خطاطرۀ جمعطی بطه

سختی نلبت به خاطرۀ جمعی بطیتوجطه بطود .بخطابراین بطرای

پشتیبانی یک گروه محدودشطده در مکطان و زمطان ،نیطاز نیطاز

بهرهگیری از این مفهوم در مطالعات تطاریفی معمطاری ،فهطم

دارد .کلیت رویدادهای گذشته تخها زمانی میتواند به صطورت

تفاوتهای آن با تاریخ بطیفایطده نیلطت .خطاطرۀ جمعطی بطا

یک بایگانی مجرد درآید کطه در چطارچوب زمطانی و مکطانی

تاریخ ،حداقل در دو جخبه متفاوت اسطت .خطاطرۀ جمعطی در

گطروه بطاقی بمانطد ( .)K.Olick et al. 2011گذشطته بطا آثطار و

واقع یک جریان ممتد از اندیشه هطا اسطت کطه از گذشطته آن

ارزشهای اجتماعیاش ،همچخطان در زمطان حاضطر ،حضطور

چیزی را حف میکخد که هخوز زنده اسطت یطا قابلیطت زنطده

دارد و زمیخههای تداعی خاطراتجمعی را فطراهم مطیکخطد و

ماندن در آگاهی گروهی را دارد و با این تعریطه از مرزهطای

این تداوم ذاتی خاطرات است که به جامعه اجازه میدهطد تطا

گروه خار نمیشود .زمانی که یطک دوره جطای خطود را بطه

نلبت به خطود و گطروه و مکطان خطود احلطاس تعلط کخطد

دورۀ دیگر میدهد ،گروه گذشته را فراموش نمیکخد چرا کطه

) .(Misztal 2004خاطراتجمعی برای بیا به ططور پیوسطته بطا

گروهها در پی هم میآیخد و به ایطن ترتیطب خطاطرات حفط

هدف سازگاری با وضعیت تاریفی زمان خود ت ییر مییابخطد،

میشوند .حا آنکه به نظر می رسد در تاریخ همه چیز مانخطد

پویایی دارند و ثبات ندارند ) .(Eyerman 2007براین اسطاس،

جهتگیریهای عمطومی ،سطختهطا ،ویوگطیهطای انلطانی ،و

تاریخ و خاطره ،هر دو بفشی از دانلتهها و یافتههای ما را از

تا زمان ظهور تاریخنگاری به شطیوۀ جدیطدش ،تعطار
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از نظر هالبواکس و دیگر نظریهپردازان پیرو او ،خاطرۀ جمعی

رخ میدهد .تفاوت دوم در این است که تاریخ مطیتوانطد بطه

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.1

 .1-3خاطرۀ جمعی و تاریخ

جمعی نه با خطو و نشانههای قطعی ،بلکه با مرزهای مطبهم

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر :1نمودار نسبت مطالعۀ خاطرۀ جمعی و حوزههای مجاور

گذشته روایت میکخخد .بااین حا روایت ایطن دو از گذشطته،

است .به اینترتیب حافظۀ فرهخگی با قابلیت عیخیت بفشطیدن

تمایزهایی مشفص دارد .مبخای یک روایت تاریفی ،نیل یک

به هویت و توانایی در بازسازی خاطراتجمعی و بطا پرپطایی

رویداد به صورتی است که اتفاق افتطاده اسطت؛ درحطالی کطه

مراسمها ،آیینها و جشنها و برپایی یادمانهطا ،ویوگطیهطای

خاطراتجمعطی ،کیفیطت ثبطت و ضطب رویطدادها در اذهطان

هویتی جامعه را پررنگتر میکخد و زمیخۀ لزم را بطرای حفط

جمعی را مبخا قرار میدهد .ممکن است آنچطه واقعطاا رخ داده

خاطرات و فرهخگ گذشته به صورت عیخی فراهم میآورد.

است ،با آنچه که در خاطراتجمعی ضب شدهاست ،تفطاوت
تاریخنگاری ،مانخد تاریخ اجتماعی یا تاریخ فرهخگطی ،مطاهیتی

هالبواکس آگاه بود که برای آنکه نظریهاش مطورد توجطه قطرار

اجتماعی ندارد و ممکن است یک پدیدۀ فردی مربو به یک

بگیرد ،باید به همان اندازه کطه در مطورد خطانواده یطا طبیطات

شفص برجلتۀ تاریفی ،به موضوعی مهم در بلتر مطالعطات

اجتماعی قابل اعما است ،در مورد نهادی مانخطد ادیطان و بطه

آن بد شود؛ اما بخیان اجتماعی برای مفهوم خاطرۀ جمعی یک

خصوص ملیحیت هم قابل استفاده باشطد .در نیتجطه ،بفط

امر ضروری و ت ییرناپذیراست .بخطابراین خطاطرات بطرخالف

قابل توجهی از نظریۀ او صریحاا به این موضوع پرداخته است

تاریخ ،مبخایی پویا دارند و تأکید آنهطا بطر شطباهتهطای بطین

( .)Burkett 2009حافظۀ خاطرات مذهبی گاه تالش مطیکخطد

رویدادهایی است که زمیخۀ لزم را بطرای یطادآوری خطاطرات

که خودش را از جامعۀ روزمره ایزولطه کخطد ،بطا ایطن حطا از

فراهم میآورند.

همان قوانین حافظۀ جمعی پیروی مطیکخطد ). (Huang 2018
بخابراین گذشته را حف نمیکخد بلکه آن را با کمک سختهطا،

 .2-3خاطرۀ جمعی ،هویت و فرهنگ

متون و رسوم به جطای مانطده از گذشطته ،بطهعطالوۀ دادههطای

عوامل عیخی و ذهخی در خطاطرۀ قطومی آن جامعطه اسطت .بطه

 .)2015تمططامی اجططزای نظری طۀ هططالبواکس ،مانخططد بازسططازی

عبارت دیگر ریشههای هویت در گذشطته اسطت و لیطههطای

اجتمططاعی خططاطرات ،فراموشططی و قابلیططت خططدمترسططانی

عمی تر هویت با عمی تطر شطدن در ایطن ریشطههطا ،شطخاخته

اجتماعی و مانخد آن ،همه ،در دایرۀ مذهب و خطاطرۀ جمعطی

مهمطی از هویطت مطردم را خطاطراتجمعطی

مططذهبی حاضططر هلططتخد همططانطور کططه در سططایر حططوزههططای

مشترک اهالی یک دسته ،گطروه و یطا جامعطۀ سطاکن در یطک

تعاملهای اجتماعی حاضر هلتخد ) . (Carpenedo 2017البته

مکان تشکیل میدهخد ) .(Naderi et al. 2019خطاطرۀ جمعطی

باید دقت کرد که میزان اجتماعی بودن ماهیت ادیان و مذاهب

مجموعهای از تداعیهایی هلتخد که چون روایاتی در جامعطه

متفاوت است .با این حا در اک ریت ادیان ،برگزاری آیطینهطا

وجود دارند و حفط مطیشطوند و احلطاس پیوسطتگی میطان

و آداب و رسوم جمعی ،از جمله برگزاری مراسم تولطد و یطا

اعضططای یططک جامعططه را بططه وجططود مططیآورنططد و کططارکردی

ترحیم و شهادت بزرگان آن و مانخد آن به شیوهای جمعی رخ

میشود .بفط

دارنطد ) .(Rico 1995مطیتطوان گفطت از طریط

هویتبفط

خاطره و حافظطۀ جمعطی اسطت کطه عوامطل سطازندۀ هویطت
شخاسایی مطی شطوند .دانط

ذخیطرهشطده در حافظطۀ جمعطی

میدهد و براساس تیویم مذهبی در دورههای زمانی مشفصی
تکرار میشود .همین تکرار و تداوم به شکلگیطری و ثبطت و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7

شکلگیری ساختاری هویت در یطک جامعطه برآیخطد آمیطزش

روانشخاسی و جامعهشخاسی اخیر بازسازی میکخد (

Urbaniak

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

داشتهباشطد .همچخطین تطاریخ جطز در شطیوههطایی خطاص از

 .3-3خاطرۀ جمعی ،مذهب و آیینها

ماندگاری خاطراتجمعی مذهبی مفتله مخجر میشود.

فرهخگی با تمایز صریح نلبت به افراد بیرونی به کلانی که به

حافظۀ فرهخگی بر بازسازی خاطرات است و به همطین دلیطل

گذشتگان ،این باشد که بدانیم خطاطراتجمعطی در دورههطای

به داشتن هویت پاسخ میدهد ( .)Assmann1995اساس کطار
است که دان
6
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آن در شرای واقعی و معاصر معتبطر و میبطو

مفتله تاریخ ،در کجاها ثبت و ذخیره میشطدهانطد .دانلطتن
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آن فرهخگ تعل دارند ،عرضه میشود و به این ترتیب به نیطاز

 .4مراحل شکلگیری و ثبت خاطراتجمعی
به نظر مطیرسطد ،بهتطرین راه بطرای یطافتن خطاطراتجمعطی

بازتاب مفهوم خاطرۀ جمعی در تاریخنگاری معماری

این محملهای ثبت و ذخیرۀ خطاطراتجمعطی ،ملطیر یطافتن

تصویرهای متحرک را در کخار مخابع نوشتاری در اختیطار

مخابع را برای محی این حوزه کوتاهتر و آسانتر خواهد کطرد.

جریانهای ثبت خاطراتجمعی قرار داد.

ژاک لوگاف 10مورخ مشطهور فرانلطوی و از بزرگطان جریطان

بر مبخای این مراحطل ،و نحطوۀ ثبطت و ضطب خطاطرات

تاریخنگاری ذهخیات اسطت ،او ،پطخ مرحلطۀ اصطلی در ثبطت

جمعی میتوان مخابعی برای مطالعۀ آنهطا پیشطخهاد کطرد و بطه

خاطراتجمعی مطرح کردهاست که بطر مبخطای ایطن مراحطل،

ابعاد مفتله آنها پرداخت.

میتوان مخابعی را برای مطالعات در این حطوزه برشطمرد .ایطن
مراحل از دیدگاه لوگاف چخین هلتخد ):(Le Goff 1992
-

نوشتن نبودند .لوگاف خاطرات ایطن دسطته را خطاطرات

مخابع درجه او که در زمان رخداد و یا شکلگیطری خطاطره

قومی مطی خوانطد .ایطن دسطته از خطاطرات در هخرهطای

نوشته شدهانطد و مخطابع درجطۀ دوم کطه در زمطانی بعطد از آن

از اختطراع خط

مخدر هلتخد.

-

مرحلۀ دوم ،حرکت جوامع از پطی

نوشته شدهاند ،دستهبخدی کرد ( .)Qayyumi 2009همچخین به
اعتبار فاعل نوشتار ،میتوان آنها را به دو دستۀ مخطابع رسطمی

از تطاریخ بطه دوران

و مخابع غیررسمی تیلیمبخدی کرد .مخابع مکتطوب غیررسطمی

باستان را شامل میشود که در آن بعضی از مخابع شفاهی

در جهت فهم خاطراتجمعی مرتب با معماری ،صطادقتطر و

خاطرات ،به نوشتار بد میشوند؛ نوشطتارهایی کطه گطاه

قابل اعتمادتر هلتخد و بررسی آنها با دید انتیادی ،مطیتوانطد

حاوی خاطرات و اسخاد ثبت آنها هلتخد .این مرحله بطا

دریچههای باارزشی به فهطم خطاطراتجمعطی بگشطاید .از آن

ظهور ساختارهای شهری همراه است.

جمله میتوان بطه سطفرنامههطا و خطاطرهنامطههطا ،داسطتانهطا،

مرحلۀ سوم ،خاطرات قرون وسططا ،اعطم از خطاطرات و

حکایات و افلانهها ،فتوتنامهها ،پخدنامهها و مخاقطبنامطههطا

حکایات و روایات جهان ملطیحیت را شطامل اسطت .در

اشاره کرد ،متونی که در آن به نحوی از انحاء وقطوع و وجطوه

این دوران ،خاطراتجمعی بیشطتر خطاطرات قدیلطان و

مفتله یک خاطرۀ جمعی ثبت و ضب شده است.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مرحلۀ او به دورۀ تاریفی اشاره دارد که مردم قطادر بطه

مخابع مکتوب را میتوان به اعتبار زمان نگطارش ،بطه دو دسطتۀ

ابتطدایی و توسطعه نیافتطۀ جوامطع پطی
-

 .1-4منابع مکتوب

بزرگان مطذهبی در ارتبطا بطا جامعطه بطوده و در بلطتر
شدهاند.

آن دسته از مخابع تصویری که محمطل روایطت یطک یطا چخطد

مرحلططۀ چهططارم کططه از رنلططانس تططا دوران معاصططر را

خاطرۀ جمعی باشخد ،در زمرۀ مخابع مطالعات خاطراتجمعطی

دربرمیگیرد که در آن با توسعۀ صطخعت چطاو و تطداوم

دربارۀ معماری قرار دارند .از این دسته میتوان مخطابعی چطون

روا خاطره نویلی ،مخطابع بیشطتری در اختیطار آیخطدگان

نیشههای تزئیخی بخاها ،نی های اشطیا ،نگطارههطای کتطابهطا،

قرار گرفته است .حیطۀ موضوعی خطاطرات مکتطوب در

نگاره های دیواری ،نگاره های ملتیل ،عکطسهطا ،ططرحهطای

این دوران بلطیار گلطترده و متخطوع بطوده و محطدود بطه

دستی ،گراورها ،فیلمها و انیمی ها را نام برد.

مخاسبات مذهبی و آییخی نبوده است.
-

بیلتم رخ داد ،تحولی انیالبی در زمیخطۀ ثبطت خطاطرات

به نظر میرسد تعامالت شفاهی میان مطردم یطک جامعطه ،بطه

فطراهم شطد .روشهطای جدیططد ثبطت و ضطب و انتیططا

طور مداوم هم خاطراتجمعی تطازه پدیطد مطیآورنطد و هطم

اطالعات که از طری پیشرفتهای حطوزۀ الکترونیطک و

مخجر به حف خاطرات گذشته میشطوند .دولطتهطا و دیگطر

رایانه ها پدید آمدند ،مخابع صوتی و تصویری و همچخین

نهادهای قدرت که با ابزارهای رسمی خود در طو تاریخ در
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و در نهایت در مرحلۀ پخجم ،و با ت ییراتطی کطه در قطرن

 .3-4منابع شفاهی
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-

خاطرات دیخی و مخاسبتهطا و آیطینهطای مطذهبی ثبطت

 .2-4منابع تصویری

جدول  :1دیدگاه اندیشمندان دربارۀ نسبت مکان و خاطرۀ جمعی (منبع :نگارنده بر اساس منابع مندرج در جدول)
Table1: Scholars views about collective memory and place
نظریهپرداز

دیدگاه

مائوریس هالبواکس

خاطرۀ جمعی ،خاطرۀ اجتماعی است.

()1992

عضویت در گروه سبب میشود تا افراد رویدادها و حوادث را از یاد نبرند.
خاطرۀ جمعی با مکان ارتبا تخگاتخگی دارد.

آلدو روسی ()1982

خاطرۀ جمعی با مکانهای خاطرهانگیز و با اشیای آنها پیوند ناگللتخی و مهمی دارد.

نوربرگ شولتز ()1988

ماهیت بشر و مکان با یکدیگر گره خوردهاند.

کردهاند ،کمتر راهی به چارچوب تعامالت شفاهی باز میکخخد

پیروی از ت ییرات مکان تکامل یابخد .در حالی که افرادی که از

و ازاینرو واسطههای بیان شفاهی خاطرات ،مخابعی ارزشطمخد

مکان جدا شدهاند از این ت ییرات بطیخبطر هلطتخد و تصطویر

هلتخد که از تحریفات عامدانه تطا حطدودی مصطون بطه نظطر

ثابتی از خاطرات به همراه دارنطد ) .(Jaisson 2008هطالبواکس

میرسخد .این مخابع شفاهی میتوانخد شطامل خطاطراتجمعطی

مینویلد« :آنها نمودی سمبولیک از آن مکان میسازند .افکار

مردم عادی ،اهل فن و سازندگان آثار معماری ،سطفخان دیگطر

سمبولیک این خاطرات را از مکان رخدادشان جدا میکخخطد و

شاهدان و بهرهبرداران آثار و مانخد آن باشخد.

تخها با باورهای گروه همراه میکخخد» ).(Halbwachs 1992
بخابراین بطا دو چطارچوب فضطایی متفطاوت از خطاطرات

آمیفتگی احلاسات و دریافتهای بشری بطا خطاطرات ،گطاه

تصویری ساخته شده از اشیا ،خانهها ،خیابانها و سطخگهطا و

وجه تمایز مکان و فضا تلیی شدهاست ) .(Hauge 2005مکان

مانخد آن پیوند خورده و به شدت آسیبپذیر هلطتخد .در ایطن

موقعیت یک رویداد است .نوربرگ شولتز ،بطا اشطاره بطه واژۀ

چارچوب مکان و در نتیجطه خطاطرات در معطر

ت ییطرات

«رخ دادن» ،11آن را آمیفته و همریشه با واژۀ مکان مطیدانطد

اجتخابناپذیر و حتی نابودی قرار دارند .دومین چارچوب بطه

) .(Norberg-Schulz 1988از نظر او یکی از شرو لزم برای

دلیل شکل سمبولیکی که دارد ،ایمطنتراسطت .بطهایطنترتیطب

شکل گیری یک مکان به معخای راستین کلمطه ،خطاطره اسطت

تصططویر یططک خیابططان نزدیططک در معططر

ت ییططر ،در ذهططن

) .(Khoshdareghi and Abedi 2015افزون بطرآن اشطتراک در

آشخاتراست ،اما فی یک تصویر است و تصطویر یطک یادمطان

یک مکان به معخای تعل بطه یطک گطروه و در نتیجطه هویطت

دور کمتر آشخا است با این حا یک تصویر زنده در خاطرات

مشترک است .برای تبدیل شطدن خطاطره جمعطی بطه چیطزی

است ( .)Truc 2011پس در یک سو ما خاطرات مکطانهطا را

فراتر از یک تصویر ذهخی ،باید آنچه که به یاد آورده میشطود،

داریم و در سوی دیگر نمودهای سطمبولیک کطه بطه صطورت

در جایی رخ داده باشد .شرح دادن یک واقعطه بطدون تصطور

محملی برای «مکانهای خاطرات» عمطل مطیکخخطد کطه انطواع

یک مکان ،بلیار دشوار است .بخابراین ارتبا بین خاطرات ما

سادهتر از مکانها اما بیشک محکمتر و قویتطر و مانطدگارتر

و مکانها اهمیتی بخیادین دارند .به طور خالصه میتوان گفت

از نوع قبلی هلتخد.

خاطرهای که فاقد مکان باشد به خطر عدم صحت مطیافتطد و

بخابراین خاطرات برای ماندگاری بیشتر باید خودشطان را
از ت ییرات شرای مکطانی آزاد کخخطد تطا بتوانخطد خودشطان را

مکان رخداد خاطرات با ت ییر زمان ،دگرگون میشود .در

دربرابر ت ییر یا نابودی حف کخخد ،با این حا بایطد بطه مکطان

این زمان خاطرات گروهی که در نزدیکطی مکطان مطورد نظطر

هم متصل شوند ،چرا که در غیراینصورت خطر از بینرفطتن
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بخابراین از بین میرود (جدو .)1

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7

 .5نسبت خاطرۀ جمعی و مکان

جمعی سروکار داریم .در چارچوب او  ،خاطرات بطا شطرای

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

حف و حذف خاطراتجمعی بر مبخای مصالح سیاسی عمطل

ساکن هلتخد ،تخها زمانی باقی میمانخد که در همطاهخگی و در

بازتاب مفهوم خاطرۀ جمعی در تاریخنگاری معماری

تهدیدشططان خواهططد کططرد .بخططابراین فططرم مططادی مکططانهططا،
خاطراتجمعی را محدود مطیکخخطد و ت ییراتطی در آن ایجطاد
میکخخد ) .(Brian 2008برای م ا هالبواکس مطینویلطد :اگطر
یک خاطرۀ انجیلی در یک غار روی داده باشد و این غطار بطه
مرور زمان از بین برود ،باید غار دیگری در نزدیکطی آن پیطدا
شود و اگر نشطد ،خطاطره از بطین خواهطدرفت

(Halbwachs

) .1992با این حا  ،معخای این موضوع وجود رابططۀ ملطتییم
بین مادیت مکان و خاطرۀ جمعی نیلت .جطوهر فضطایی کطه

عخوان ساختار یا نظامی یکاارچطه از تصطاویر ت ییطر مطییابطد

که معمولا در رویداد خاطرات با شاهدان عیخی رخ داده است

) .(Doss 2008بهاینترتیب هرگروهی تالش میکخد که تلطل

و حرکت دوم نهادیخهسازی مکانهایی رسمی برای خطاطرات

خود را در فضطای شطهری بطا مکطانیکطردن خطاطرات و زدن

اسططت کططه بططا اسططتفاده از شططرای سططمبولیک و نمادهططا روی

مهرش بطر روی مکطانهطای خطاطرات مختفطب ،بطه صطورت

میدهد .به این ترتیب هالبواکس نشان مطیدهطد کطه چگونطه

سمبولیک بیان کخد.

مکانهای خاطرات از هیچ ساخته میشوند (تصویر .)2

بلکه جوهری است که با افکطار و احلاسطات مطردم پاگرفتطه
است .در این نظریه ،معخی فضا از مکانی از چیزها به فضطا بطه

براساس آنچه گفته شد ،کیفیت خاص ایجاد شده در یک
مکان به سبب پیونطد آن بطا مجموعطهای از خطاطراتجمعطی،
نوعی از احلاس مالکیطت و حلطی از تعلط در آن مکطان را

 .6بازتاب مفهوم خاطرۀ جمعی در
مطالعات تاریخ معماری

از دستهبخدیهای اجتماعی و ویوگیهای فطردی مخطت از ایطن

او میتوان به تدابیری پرداخت که برای ایجطاد ،تطداوم و یطا

دستهبخدی هطا ،در نهایطت بطه دریافطت و ذخیطره و ثبطت ایطن

حتی زدودن خاطرات ،توس معماران پیشخهاد مطیشطوند .در

دریافططتهططا ،در چططارچوب خططاطرات مشططترک اجتمططاعی

بلططیاری از مططوارد ،ت ییططر شططکل مکططانهططا بططر اسططاس

میانجامد ) .(Hague 2005بطه عبطارتی بطا آنکطه مخشطأ دوام و

خاطراتجمعی ،ریشطههطای محکمطی در خطاطراتی دارد کطه

روا خططاطرۀ جمعططی ،یططک گططروه اجتمططاعی اسططت ،ثبططت و

زمیخهای میدس دارند .اما تیدس بفشیدن بطه مخظطور اهطداف

یادآوری خاطرات تخها تحتتأثیر موقعیت یک فطرد در گطروه

یادمانی ،به تمام یا بفشی از فضاهای عمومی ،ایلتگاهها و یطا

انجططام مططیشططود ) .(Coser 1992در واقططع هرچخططد کططه

بازارها دشوارتر است .در واقع تدابیر دیگری هم وجطود دارد

خاطراتجمعی یک مجموعۀ مشطترک اسطت ،افطراد مفتلطه

که برای ایجاد مکانهای خاطراتجمعی بطه کطار مطیرونطد و

Esmaeilian and

تیدیس فضا تخها یکطی از آن تدابیراسطت .افطزون برآنچطه کطه

 .)Ranjbar 2014باید دقت کرد که دو حرکطت متمطایز و گطاه

ممکن است بدون قصد و در نتیجۀ ت ییر و تحولت کالبطدی

متضاد وجود دارد که مورد توجه اندیشمخدان حافظۀ جمعی و

شهرها ،بلتر شکلگیری ،حفاظت و تطداوم خطاطرات از بطین

رابطهاش با مکان است .حرکت او یادمانیسازی مکطانهطای

رود ،این احتما وجود دارد که ایطن اتفطاق عامدانطه هطم رخ

اصلی و واقعی به جای مانده از یک رویداد است .مکانهایی

دهد ) .(Tarkashvand 2017بخابراین اولین تطدبیر ،محوسطازی

دسترسططیهططای یکلططانی بططه آن ندارنططد (
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مکان به صورت فردی رخ میدهد ،تجارب مشطترک حاصطل

معماری را میتوان در دو شاخۀ کلی بررسی کطرد .در شطاخۀ

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.1

پدید میآورد ) .(Holloway et all. 2001اگرچطه تجربطۀ یطک

مطالعطۀ جایگطاه مفهطوم خططاطرۀ جمعطی در مطالعطات تططاریخ

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

در آن خاطرۀ جمعی رخ داده است ،جوهری بیجطان نیلطت؛

تصویر :2نسبت خاطرۀ جمعی ،مکان ،رویداد ،گروه و تصویر ذهنی
Fig. 2: Collective memories, place, event, mental
picture

طور کامل نابود و زدوده شود که گویی هرگز رویدادی در آن

یادمانی خود ،این خاطرات را ثبت و ذخیره میکخد و بخاهطای

رخ نداده است ) .(Margry 2010در تطدبیر دوم کطه «اصطالح»

یادمانی محمل حضور خاطرات میشطوند .بخطابراین مطیتطوان

خوانده میشود ،تالش بر این است که چیزهطایی کطه ممکطن

حضور و ظهور خاطراتجمعی را در این بخاها جلتجو کطرد.

است یک تراژدی را به یادآورنطد ،زدوده شطوند ،بطا آن حطا

افزون بر این دو دسته ،فضاهای عمومی شهر که محطل دیطدار

تالشی برای پاکلازی کامل محل صورت نمیپطذیرد .هطدف

و گفتوگو و تعامالت اجتماعی و مکان برگزاری مراسمهای

چخین کاری به طور ساده این است که مانخطد سطاب و قبطل از

ملططی و مانخططد آن هلططتخد ،مططیتوانخططد محططل حف ط و تططداوم

وقوع تراژدی مورد استفاده قراربگیرد .ایطن تطدبیر بطه معخطای

خاطراتجمعی نیز باشخد .بر اساس آنچه گفته شطد ،در ادامطه

نشانهای است که «چیطزی» در ایخجطا رخ داده اسطت.

بطه نلططبت ایطن سططه دسططته از مکطانهططا بطا خططاطراتجمعططی

آفریخ

بخابراین چخین مکانی بعد از اجرای این تدبیر و یادمانی شطدن
میتواند به آسطانی بطه وضطعیت سطاب

پرداختهشدهاست.

خطود برگطردد ( Truc

 .)2011آخرین تدبیری که میتوان معرفی کرد ،تیدیس مکطان

 .1-6مطالعه درباره بناهای مذهبی

است و زمانی رخ میدهد که جامعه باید درس م بتطی از یطک

بخاهای مذهبی در حف و تداعی خاطراتجمعی نیشی ویطوه

رویداد بگیرد؛ مانخد یادمانی برای خاطرۀ یک عمطل شطجاعانه،

دارند .برخی از این بخاها گاه توسط صطاحبان قطدرت ایجطاد

قربانی کردن خود برای جامعه و نمای

یکاارچگی و اتحطاد.

شدهاند و گطاه ویوگطیهطایی در یطک بلطتر طبیعطی هلطتخد

گاه عمل تیدیس مکطان همطراه بطا یطک مراسطم آییخطی بطرای

) .(Lewicka 2008بخاهای یادمانی مذهبی گروهی از مکطانهطا

بازگشایی است و یک جخبه از آیین عمومی به شمار مطیرود.

هلتخد که با خاطراتجمعی پیونطدی ناگللطتخی دارنطد .ایطن

البته معمولا این تدابیر نه به صورت جداجدا ،بلکه به صورت

خاطراتجمعی با عمطل زیطارت ،تجدیطد مطیشطوند و زنطده

ترکیبی بطه کطار مطیرود و بطه عخطوان م طا تطدبیر تفصطیص

میمانخد .خاطرات مطذهبی بطه صطورت اصطولی در ذهطنهطا

میتواند زمیخه را برای تدبیر و تیطدیس فطراهم آورد ( Collins

پذیرفته شدهاند و این خطاطرات در مکطانهطا حضطور دارنطد؛

 .)2004افزون بر این تدابیر ،در شاخۀ دوم مطالعات مطیتطوان

بخاهای یادمانی مذهبی ،هم محل حف و احیای این خطاطرات

دارند .این نمود بیشتر به وابلتگی این بخاها به ویوگی بخیطادین

خاطره ذهخی در آن ایجاد شده اسطت ،سطفر مطیکخخطد و گطاه

خاطرات یعخی ارتبا آنها بطا اجتمطاع و خطاطرات اشطتراکی

ت ییرات زیادی در آن مکان مشاهده میکخخد ،سعی میکخخد که

مردم ،مرتب است .بخاهای مذهبی که اصطولا مکطان برگطزاری

تصاویر ذهخی خود را با مکان فیزیکی واقعطی تطبیط دهخطد و

آیینها و آداب و رسوم و مراسمهطای آییخطی هلطتخد ،از ایطن

مکان جذابیت بیشتری برایشان پیطدا کخطد ( .)Truc 2011یطک

دسته محلوب میشوند .مردم یک جامعه با حضطور در یطک

فرد باید مکان را مشاهده کخد تا خاطره چیزی را کطه شفصطاا

بخای مذهبی و انجام آیینهای جمعطی برخواسطته از مطذهب،

تجربه نکرده است ،باور کخد .زمطانی کطه یطک مکطان رویطداد

خاطراتی را شطکل مطیدهخطد .تکطرار و اسطتمرار کطه در ذات

خاطرۀ جمعطی ،محلطی بطرای زیطارت زائطران از گطروههطای

برگزاری این آیینها است ،سبب مانطدگاری ایطن خطاطرات و

مفتله اجتماعی با خاطره جمعی واحد میشود ،به تدری به

عمی ترشدن پیوند خاطراتجمعطی بطا ایطن بخاهطا مطیشطود.

مکانی میطدس بطد مطیشطود .بخطابراین سطازماندهی آداب و

همچخین گاه یک رویداد و واقعۀ تاریفی ،در ذهن مردم یطک

رسططوم یادمططانی جمعططی در مانططدگاری یططک مکططان خططاطره

جامعه ،ماندگار میشود و خاطرهای مشطترک بطرای آنهطا بطه

اجتخابناپذیراست .یک خاطره تطا زمطانی بطاقی مطیمانطد کطه

10
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خاطراتجمعی در برخی از انواع آثار معماری نمطود بیشطتری

بخابراین زمانی که مردم به مکطانی کطه بطهوسطیلۀ زیطارت

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7

به حضور خاطراتجمعی در آثار موجود معمطاری پرداخطت.

و هم مکانی برای آفریخ

خاطرات جدید هلتخد.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

یا پاکلازی است که در آن تالش میشود که محل واقعطه بطه

جای میماند .معماری ،چون یک محصو فرهخگی در شطکل

بازتاب مفهوم خاطرۀ جمعی در تاریخنگاری معماری

گروهی از مردم وجود داشته باشخد که این خاطرات برای این

اشتراک گذاشته مطیشطود و بطه ایطن ترتیطب کلطانی کطه بطه

گروه ،اهمیت ویوهای داشته باشد .اگر این گروه از بین بروند

خاطرات دیگران دسترسی دارند ،میتوانخد خاطرات خودشان

و یا ارتبا با آن قطع شود ،اگر این افراد مکانهایی را که قبالا

را دربارۀ همطان تجربطه ،توسطعهدهخطد (.)Sas and Dix 2006

خاطراتشان را در آن به یاد میآوردند ،ترک کخخد ،دیر یطا زود

بااینوجود برای حف و نگاهداشت خاطراتجمعی ،آفریخ

خاطرات آن مکانها هم از بین خواهدرفت .مکانی کطه دیگطر

بخاهای یادمانی که محمل خطاطرات هلطتخد ،یکطی از بهتطرین

زائرانی را به خود جلب نمیکخد یا هیچ مراسم و آییخطی در آن

راهها است .همچخین اگر هطدف از ایطن مطالعطات فهطم بهتطر

رخ نمیدهد ،تخها نامی از «خاطرۀ جمعی» به خود دارد.

طراحی برای یادآوری جمعی باشد ،باید نگاهی هم به اهمیت
فراموشکردن داشطته باشطیم .در واقطع در هخگطام طراحطی مطا

فرایخد شکلگیری خاطراتجمعطی یطا فرهخگطی بطا روابط و

فراموش کخیم ( .)Galloway 2006به طور کلی ،مطالعه دربطارۀ

مفاهیم و شطرای پیچیطدهای درگیطر اسطت .در ططو تطاریخ،

فضاهای یادآوری خاطرات را میتوان به دو دسته تیلیم کطرد

معماری برای نشان دادن هویت کلانی که در قطدرت هلطتخد

(:)Iranmanesh and Amini 2013

و آن جخبههایی از هویت ملی که گروه صاحب قطدرت مایطل

 -1فضایی که در آن یک رویداد تطاریفیاجتمطاعی رخ داده

است تا به ظهور بیاید ،به کار میرفته است و این به رابططهای

است .بخابراین به فضایی ویوه و خاطرهانگیز بطد شطده

دیالکتیک بین آفریخ  ،خطود ،معخطا و شطکلگیطری هویطت و

است .بخابراین وظیفۀ طراح این است که هم برفضا و هم

شهرسازی انجامیده است ) .(Heidernreich 1995درسا هطای

خاطرۀ آن تأکید و آن را تشدید کخد.

اخیر بفشی فزایخده از ادبیات موضوع معماری به رابططه بطین

 -2آفریخ

فضایی بطرای ایجطاد نشطا و لطذت و آفطریخ

معماری و ملائل خطاطره و حافظطه جمعطی و هویطت ملطی،

خاطرات ماندگار در ذهطن کطه بتوانطد حامطل تعطامالت

مذهبی و قومی اختصاص یافتهاست .هویت همواره بطا مکطان

شططهری باشططد و بتوانططد شططهروندان و گردشططگران را بططه

فیزیکی مرتب بوده است .دیدگاه غالب این است کطه خطاطرۀ

حضور در این فضاها برانگیزاند.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 .2-6خاطره جمعی و آفرینش بناهای یادمانی

تصمیم میگیریم که چه چیزی را به یاد بیاوریم و چه چیطز را

جمعی یا فرهخگی از طری چیزها ،تصاویر و بازنمودها ایجطاد
مشططفص ادارک مططیشططود و بخططابراین از اهمیتططی بخی طادین در

در میان حوزههای مفتله مطالعات معماری ،مطالعطه دربطارۀ

طراحی معماری و طراحی شهری برخوردار اسطت .خطاطرات

شططهر و خططاطرات بیشططتر از دیگططران ،مططورد توجططه و عالق طۀ

چه فردی وچه جمعی ،فهم تجارب گذشته و امکان یطادگیری

محییان بوده است .به طوری که در میان معماران مشهور آلدو

از آنها را ممکن میسازند تطا انلطانهطا بتوانخطد چشطمانطداز

روسی ،معمار ایتالیایی در تشریح «روح شهر» که آن را زمیخطه

بلططازند .بخططابراین خططاطرات

تعریه و بیای هویت شهر می داند ،از اولین کلانی است کطه

ابزارهایی باارزش برای حف و غخیتطر کطردن حطس هویطت

مفهوم خاطرۀ جمعی را وارد ادبیات مطالعات معماری میکخد

جدیططدی از زنططدگی خططوی

)Mianroudi et al. 2018

مردم است.
یکی از راههای پشتیبانی بهتر برای یادآوری خاطرات مطا

 .(Hasaniروسططی مططینویلططد... :

می توان گفت که شهر خود خاطرۀ جمعطی مطردم

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7

میشود و انعکاس مییابد و با قرارگیری در مکطان یطا چیطزی

 .3-6خاطرۀ جمعی و شهر

اسطت و

ذخیططرهسططازی و یططادآوری خططاطرات بططا تصططاویر دیجیتططا و

تجلیگطاه خطاطرۀ جمعطی اسطت .بخطابراین رابططه میطان ایطن

مجموعههای صدا و تصویر آسانتر شدهاست و این امکانطات

تجلیگاه و شهروندی تصور غالب شهر از معماری و مخظر را

جدید خاطرات را در دسترستر کردهاند .زمانی که خطاطرات

میسازد .هخگامی که مصخوعات مشفص به بفشی از خطاطره

به اشتراک گذاشته میشوند ،تجارب غخی همراه آنها هطم بطه

تبدیل میشوند ،تصویر جدیدی در ذهن پدیطدار مطی شطود...
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بیرونیکردن آنها ،تلفیر و ذخیرۀ آنها است .امروزه فرایخطد

مانخد خاطره در پیونطد بطا اشطیا و مکطانهطا قطرار دارد .شطهر

Fig. 3: Collective memories in the public spaces

آن جریان مییابد ،واقعهها و حادثههطا رخ مطیدهطد و سطبب

بازسازی خاطرات اجتماعی میشود و در نتیجه این خطاطرات

میشود خاطرات شکل بگیرنطد و ذهطنهطای فطردی سطاکخان

در حافظۀ فرهخگی یک جامعه ماندگار میشود .این ماندگاری

شهر ،محل انباشت خاطراتجمعی شطود ) . (Habibi 1999رم

با ویوگیهای فضایی مکان وقوع رویطداد ،از جملطه خوانطایی

کولهاس 12محی و معمار مشهور ،ارتبطا شطهر و خطاطره را

فضایی ،تخوع و گونطاگونی ،تعطاد بصطری ،وجطود ریطتم یطا

یک ارتبا ضروری میداند .از نظر او شهری که فاقد خطاطره

الگوهای خاص در فرمها ،و ویوگیهای یادمطانی بخطا و بلطتر

است و یا خاطرات مبهمی را تداعی میکخد ،به پایان کار خود

آن و به طور کلی با زمیخۀ مخاسب تیویطت مطیشطود و ت بیطت

رسیده و از قید هویت رها اسطت ) .(Koolhaas 1995ماهیطت

مییابد .از سوی دیگر خاطراتجمعی ،به سبب ماهیت خطود

اجتماعی خاطرات ،ارتبا آنها را با فضاهای عمومی شطهری

و بخیاد اجتماعیشان ،به مؤلفههای دیگری چطون حطس تعلط

روشططن مططیسططازد .اصططولا خططاطراتجمعططی در قلمططرو

به گطروه اجتمطاعی ،تشطکیل کطانونهطای اجتمطاعی و انجطام

سکو نتگاه های شهری و ریزساختارهای آن ممکن است .یعخی

فعالیتهای گروهی مرتب هلطتخد (تصطویر  .)3بخطابراین هطر

مکانهایی که احتما تعامالت اجتماعی در آنها وجطود دارد

کدام از این ویوگیها یا مؤلفهها ،میتوانخد در مطالعۀ معماری

) .(Mirmoghtadaee 2009براساس آنچه گفته شطد ،تطداوم

از ملیر خاطراتجمعی ،برجلتهشطوند و مطورد توجطه ویطوه

وقوع یک رویداد و تکرار آن در زمانهای مفتله ،و در واقع

قرار بگیرند.

خاطراتجمعی ،خاطرات رخدادهایی هلطتخد کطه درون یطک
12
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گروه اجتماعی رخ میدهخد و برای اعضای آن گروه مشطترک
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نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.9.7

) .(Rossi 1982فضای شهری بلتری است که حیات مدنی در

تبدیل شدن آن به یکی از آداب و رسوم اجتمطاعی ،مخجطر بطه

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر :3خاطرۀ جمعی در فضاهای عمومی

بازتاب مفهوم خاطرۀ جمعی در تاریخنگاری معماری

همچخین دوام و ماندگاری خاطراتجمعی هلتخد .بطراینمبخطا،

روشنتر کطرد .دسطتۀ دیگطری از آثطار معمطاری کطه آنهطا را

میتوان از این مفهوم برای مطالعات تاریخ معماری هطم بهطره

معماری یادمانی میخطوانیم ،خطود بطر پایطۀ خطاطراتجمعطی

جلت .خاطراتجمعی مانخد تاریخ راوی گذشته هلطتخد؛ امطا

دربارۀ یک شفص ،واقعه یا پدیطده و بطه قصطد بطهیطادآوری

برخالف شیوۀ غالب تطاریخنگطاری ،روایطت رسطمی گذشطته

جمعی پدید میآیخد .ملیر مطالعۀ خاطراتجمعطی در چخطین

نیلتخد .بلکه محتوای آنها برآیخدی از رویدادها اسطت کطه در

آثاری ،یکی از بهترین روشهطا بطرای فهطم شطخاخت صطحیح

حافظۀ جمعی ماندگار شده و نلل به نلل انتیا یافتهاند .این

چخین آثاری است .مطالعۀ خاطراتجمعطی در ایطن دسطت از

مفهططوم مططیتوان طد در کخططار تططاریخ و در تکمیططل آن در انططواع

آثار ،هم بلتر و زمیخۀ پیدای

آنها و هم مفاهیم بخیادین پدید

مطالعات تاریفی به کار آید .خاطراتجمعی بطه م ابطه دانط

آمدن آنها را برای پووهشگر آشکار میکخطد .افطزون بطر ایطن

ذخیره شده در حافظۀ فرهخگی یک اجتماع ،میتوانخد به یطک

یکی از نتای چخین مطالعه ای فهم بطازخورد اجتمطاعی ایطن

مشفصۀ هویتی و یک تمایز فرهخگی بد شطوند .بخطابراین از

آثار در ذهخیطت عمطومی و معخطا و جایگطاه آن بطرای مطردم

این مفهوم میتوان در مطالعطۀ یادمطانهطای فرهخگطی جوامطع

خواهد بود .همچخطین ماهیطت اجتمطاعی خطاطرات جمعطی،

مفتلطه اسطتفاده کطرد .ادیطان و مطذاهب مفتلطه ،برحلطب

ارتبا آن را با فضاهای شهری که محل رخدادهای جمعطی

آموزههایشطان ،آداب و رسطوم و آیطینهطای ویطوهای تطدارک

هلتخد ،آشکار میسازد .بلیاری از آداب و رسطوم فرهخگطی

میبیخخد .براین اساس خطاطراتجمعطی مطذهبی در فضطاهای

در فضاهای شهری رخ می دهخد بازسازی و یادآوری جمعی

مفتص به این رویدادها پدید میآیخد و ماندگاری و یطادآوری

مخدر در حافظۀ فرهخگی در این فضاها رخ میدهد و البتطه

این خاطرات هم با این فضاها ،پیوند مییابخد .پس میتوان در

وجود زمیخههای مخاسب یادآوری و از آن جملطه خوانطایی و

مطالعططۀ بخاهططای مططذهبی گذشططتگان ،آنهططا را از دریچططۀ

شفافیت فضاها ،تعاد بصری آنها و مؤلفههایی چون ریطتم

خططاطراتجمعططی هططم مشططاهده کططرد .وقططوع یططک رویططداد،

و الگوهای به یادمانطدنی شطکلی ،ایطن یطادآوری را تلطهیل

شکل گیری تصویر ذهخی از آن با مشارکت در یک گروه و در

مططیکخخطد .بخططابراین مططیتططوان بططا بررسططی و مطالعططۀ نلططبت

چارچوب یک مکان به پدید آمدن خاطرات مخجر میشوند و

خاطراتجمعی و این زمیخهها ،مؤلفههطا و ویوگطیهطا ،درک

بخابراین می توان از ملیری معکوس ،بازتاب این مفهطوم را در

بهتری از معماری این فضطاها بطه دسطت آورد .همچخطین بطا

آثار معماری بررسی کرد و آن را در مطالعۀ کاملتر و دقی تطر

مطالعۀ خاطراتجمعی احلاس تعلط بطه شطهر و احلطاس

به کار بلت .همچخین معخای آثار معماری در ذهخیت مفاطبان

هویت و وابلتگی به یک فرهخگ از زاویهای مخاسطب قابطل

آنها برخاسطته از خطاطراتجمعطی اسطت و بطه ایطن طریط ،

فهم و شخاسایی میشود.
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