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بازسازی محلهی بازار پس از زلزلهی سال  1382بم با
*
رویکرد خاطرهی جمعی
علیرضا فالحی ،1فرشته اصالنی
 1استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،تهران ،ایران.
*2

(تاریخ دریافت مقاله ،93/8/26 :تاریخ پذیرش نهایی)94/10/15 :

چکیده
بــه دنبــال رخداد زمینلرزهها ،نقش خاطرهی جمعی در فرایند بازســازی ،کمتر مورد توجه واقعشــده
اســت .پــس از ســانحه ،به دلیــل محدودیت زمــان ،تمام تالش ارگانها معطوف بهســرعت بخشــیدن
بــه بازســازی کالبدی در حداقل زمان اســت که این امر کیفیت را فدای کمیــت میکند .در این میان،
بازســازی محل ـهی بازار در شــهر بم ،با توجه به ویژگیهــای منحصربهفرد آن موضوعــی درخور مطالعه
اســت .مقالــه حاضر بــا بهکارگیری روش تحقیق کیفی نظریهی زمینهای ،به بررســی بازســازی محلهی
بــازار بــم از منظر خاطرهی جمعی میپردازد .بدین منظور ،دادههای موردنیاز ،از طریق مصاحبههای
عمیــق گــردآوری شــدند .جهــت تحلیــل دادههــا ،مجموع ـهای از رویهها در ســه مرحله کدگــذاری باز،
محوری و گزینشــی به کار گرفته شــد .این مقاله ،دو مدل مفهومی را بهمنظور شناســایی "مؤلفههای
اصلــی خاطــره جمعی" معرفی میکند .در مــدل مفهومی اول" ،کالبد"" ،فعالیت" و "تصورات" و در مدل
مفهومی دوم" ،زمان" و "مکان" ،عوامل اصلی خاطره جمعی میباشــند .این تحقیق بر ضرورت توجه
بــه باززندهســازی خاطــرات جمعــی در سیاس ـتگذاریها و برنامهریزیهای بازســازی تأ کیــد میکند.
یافتههای پژوهش ،رویکرد بازســازی از منظر خاطره جمعی را برای برنامهریزیهای آیندهی بازســازی
در محیطهــای مشــابه پیشــنهاد مینمایــد؛ مقصود از این رویکــرد ،نه پا ک کردن گذشــته و نه تکرار و
تقلید کورکورانه آن است.
واژههای کلیدی
بازسازی ،خاطرهی جمعی ،زلزله بم ،محلهی بازار ،نظریه زمینهای.
*مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد نگارنده دوم با عنوان "بازسازی محله بازار از منظر خاطره جمعی ،پس از زلزله سال  1382بم"،
در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی میباشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09121899648 :نمابر.E-mail: fereshteh.aslani@gmail.com ،021-44142830 :
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مقدمه
در 5ام دیمــاه  ،1382زلزل ـهای بــا بزرگــی  6/6ریشــتر در شــهر
باستانی بم رخ داد .در این فاجعه ،ارگ بم که از میراث فرهنگی و
ً
تاریخی جهان به شــمار میرفت ،کامال تخریب شــد .بعالوه ،بیش
از  %80از ش��هر ب��م ب��ا خ��ا ک یکس��ان ش��د ( .)Fallahi, 2007, 28بــه
دنبــال ایــن زلزله عظیــم ،عملیات بازســازی آغاز و اقدامات ســریع
اجرایــی در احــداث خانهها و نوســازی محالت آغــاز گردید .به نظر
میرسد حلقهی مفقوده در این میان ،حفظ پیوندهای گذشته،
هویتبخشــی و نیــاز بــه تداوم نمادهای ســنتی و آشــنای محالت
میباشــد .اهمیت این موضوع در بازســازی محــات تاریخی بم از
آن جهت است که توجه به کیفیات محسوس و نامحسوس کالبد
و همچنیــن خاطــرات و معانــی انضمامی فضــا ،نهتنها بــه افزایش
میــزان حــس تعلق مــردم به مــکان 1منجر میگردد ،بلکــه میتواند
تضمینکننــدهی موفقیت بازســازی پس از زلزله بــوده و در احیای
حیات بافت ارزشمند شهر مؤثر واقع گردد.

بازســازی بافــت قدیمــی محــات همجــوار بــا ارگ بــا توجــه بــه
ویژگیهایمنحصربهفردآنها،از اهمیتوحساسیتخاصیبرخوردار
است .این بافت قدیمی دربرگیرندهی شش محله میباشد .به عنوان
مــورد مطالعاتــی ،بازســازی محلهی تاریخی بــازار 2از منظــر خاطرهی
جمعی مورد بررسی قرار میگیرد .انتخاب این محله از این جهت است
که بافت ارزشــمند آن ،همواره یادآور خاطرات بسیاری برای سا کنان
آن بوده اســت .این مقاله ســعی دارد ضمن سنجش کیفی وضعیت
موجود و بررسی بازسازی صورت گرفته در محلهی قدیمی منتخب،
به پیامدها و تأثیرات بازســازی شــهری بر خاطرات جمعی ســا کنین
بپردازد .مقاله حاضر ،ســعی بر آن دارد تا به پرس ـشهای ذیل پاســخ
گویــد :نقــش خاطــرهی جمعــی در بازســازی محلهی بازار چیســت؟
بازسازی بم پس از زلزلهی سال  ،1382چه تأثیری بر خاطرات جمعی
سا کنین محلهی بازار داشته است؟ روشهای حفظ ،توسعه و انتقال
خاطرات جمعی در بازسازی محله بازار بم چیست؟

مفهوم خاطره جمعی
بــه نقــل از هالبوا کــس ،خاطــرهی جمعی ،خاطرهی همیشــگی
یک گروه و به یاد آوردن گزینشی و توافق شده میان آن گروه است.
ایــن مفهوم ،بــه مجموعــهای از حافظههای فردی و گروهی اشــاره
دارد که اتفاق میافتد ،مشــترک میشود و میگذرد (شعله،1385 ،
 .)26 -17بر این اساس ،خاطرهی جمعی ،تنها چیزی شبیه فسیل
نیســت که از گذشته به یادگار مانده باشد (خسرو خاور و همکاران،
 .)2 ،1383نظریهپــردازان ،خاطــرات جمعی را در یک طیف وســیع
خاطــرات عمومــی ،خــاص ،فرهنگــی ،اجتماعــی و یادآوریهــای
عمومی طبقهبندی کردهاند ()Lewicka, 2008, 209-213
بنابرایــن ،خاطــرات جمعی ،بــه بازنمایی و نوکردن گذشــتهی
ی��ک گ��روه ،اش��اره دارد ( .)Holloway & Hubberd, 2001, 16بــه
عقیــدهی هالبوا کــس ،این فرد اســت که به یادم ـیآورد اما جامعه
دارد(�Sum
است که تعیین میکند چه چیزی ارزش به یادآوردن را ( 
 .)nu, 2002, 9بر این اســاس ،حافظهی جمعی یعنی خاطراتی که
گروهی از انسانها در آن سهیم بوده ،آن را به دیگران انتقال داده
یا در شــکلگیری آن دخالت دارند (پســران و سهاپور .)5 ،1390،به
بیــان دیگــر ،این مفهــوم یعنی بازنمایی گذشــته از طریق شــواهد
تاریخــی و نمادگرایــی یادبــودی .آنچــه بــه یــاد میآیــد ،بــه تجارب
شــخصی فــرد بســتگی نــدارد ،بلکه به ســنتها ،روایتهــا و وقایع
گذشته مربوط میشود(پسران و سهاپور.)5 ،1390 ،

خاطرات جمعی و بازسازی پس از سانحه
حفــظ و انتقــال خاطــرات جمعــی از دو جنب ـهی "اجتماع ـی-
سیاسی" و "فضایی-کالبدی" قابل بررسی است .عواملی همچون

ثبات و تداوم سکونت ،تعلق و دلبستگی به مکان و جایگاه شهر
در هنــر و ادبیــات ،معــرف زمینــهی اجتماعی -سیاســی در حفظ
و ثبت خاطرات اجتماعی هســتند .از ســوی دیگــر ،حفظ بناهای
تاریخــی بــه عنــوان تبلــور رویدادهــای شــهری ،احــداث بناهــای
یادبــود و حفظ اســامی محــات ،کوچهها ،خیابانهــا و فضاهای
شــهری ،مهمتریــن شــیوههای کالبــدی -فضایــی در تقویــت
خاطــرات جمعــی جامعــه هســتند(میرمقتدایی .)4 ،1388 ،در
"انتقــال خاطــرات جمعی" در بازســازی پــس از ســانحه ،نمادها و
مراســم ،نقش تعیینکنندهای دارند .ســه مکانیــزم عمدهی مؤثر
در آن عبارتانــداز :آیینهــا ،روایتهــا و ســایتهای نمادیــن.
خاطــرات جمعــی بــه روشهــای گونا گــون و در قالــب آیینهــا،
ســنتها ،موزههــا ،آرشــیوها ،عناصــر طبیعــی و انسانســاخت
و افــزون بــر ایــن ،در اشــکال نامحسوســی همچــون داســتانها،
ســرودهها و نمایشهــا ،تجلییافتــه ،حفــظ شــده و به نســلهای
بعد منتقل میش��ود (.)William & Darity, 2008, 7
در مجمــوع ،روشهــای عمــدهی تأثیرگــذار در حفــظ و انتقــال
خاطــرات جمعــی عبارتانــد از :توجه بــه روایات ،آیینها ،مراســم
نمادیــن و همچنیــن عناصــر کالبدی بــاارزش و تاریخــی .با مروری
بر مطالب عنوان شــده ،دســتاورد کلی این قسمت بیانگر آن است
که شــهری دارای هویت مطلوب تلقی میشــود که بستر الزم برای
ایجــاد و شــکلگیری ،حفــظ ،کنتــرل و انتقــال خاطــرات جمعی را
فراهــم کنــد .چنین شــهری بایــد دارای زمینهی مناســب کالبدی
و اجتماعــی جهــت شــکلگیری رویدادهــای جمعــی بــوده و مردم
و مدیــران آن ،عالقهمنــد بــه حفــظ و یــادآوری خاطــرات جمعــی
باشند(میرمقتدایی.)4 ،1388 ،
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در خصوص اصول بازســازی پس از ســانحه بــا رویکرد خاطرات
جمعــی ،از دو جنبــه قابل بررســی اســت :اول اینکه مــکان خاطره
قابــل ارجاع بوده و میتوان به حفاظت ،تعمیر ،بازســازی و مرمت
کالبد خاطرهانگیز پرداخت و به اتخاذ سیاس ـتهایی برای تقویت
ســایر ابعــاد مــکان نیــز توجه نمــود .مــورد دوم اینکه ممکن اســت
ً
مــکان خاطــره کامــا تخریب شــده و از بین رفته باشــد؛ بــه عبارت
دیگــر ،وضعیــت عــدم امــکان قابلیــت ارجــاع بــه مــکان بــه وجــود
میآیــد .در ایــن حالــت از دو رویکــرد متفــاوت میتــوان اســتفاده
کــرد (حســینی کوملــه -1 :)11 ،1388 ،حفاظــت و مرمــت :مرمت و
تأ کیــد بر کالبــد خاطرهانگیز از طریق خوانا کردن آن -2 .بازنمایی:
بازنمایــی خاطــرات از طریــق خلــق نشــانهها و قابــل ادرا ک کردن
حافظه جمعی به عنوان پیامی برای مردم.
قابلذ کــر اســت کــه در هر دو مــورد بــاال ،تلفیق اســتراتژیهای
کالبــدی با برنامهریــزی رویدادی 3ضروری اســت؛ این برنامهریزی
رویــدادی میتوانــد از طریــق برگــزاری مراســم و جش ـنهای ملی و
مذهبــی و نمادگراییشــان ،روشــی بــرای انتقال خاطــرات جمعی
بــه شــمار رود .بر اســاس نظریــات مطرح شــده توســط هالبوا کس
درخصــوص خاطــرات جمعــی و یــا حافظــه اجتماعــی مشــاهده
میشــود کــه بــرای بــه یــاد آوردن خاطــرات ،از نقاط مرجــع زمانی
و مکانــی اســتفاده میشــود .در نتیجــه ،حفــظ حافظــه مکانــی 4و
وقایــع و تجربیات شــکل گرفتــه در آن ،یکــی از مهمترین اصول در
باززندهســازی خاطرات جمعی در پروژههای بازســازی خواهد بود
(مدیری و اشرفی زنجانی.)9 ،1393 ،
بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه تجرب ـهی بازســازی خرمشــهر
اشــاره کرد .پس از آزادی خرمشــهر در ســوم خردادماه سال ،1361
گســتردگی میــزان تخریب و حماس ـهی دفــاع از خرمشــهر و آبادان،

ضمن جلب توجه مســئولین و برنامهریزان به بازســازی خرمشهر،
فرصت مناســبی را برای طرح "اندیشــههای ایدئالیســتی و مدرن"
فراهم نمود .طرح بازسازی ،طرحی بود که باعجلهی زیاد و بدون
انجام مطالعات الزم ،پیشــنهادهای عجوالنهای را برای بازســازی
شــهر ارائــه مــیداد .در ایــن طــرح ادعــا شــده بــود :تخریــب شــهر
بهگونهای اســت که حــدود مالکیتها مخدوش شــده و به همین
دلیــل میبایســت شــهر جدیــدی به جای خرمشــهر ساختهشــود.
در نهایــت ایــن طــرح ضربتــی رد شــد و بهجــای آن طــرح دیگــری
برای بازســازی خرمشــهر تدوین گشت که باز هم روند برنامهریزی
بازســازی آن ،بــدون حضــور مــردم و بــا تســلط فکــری طرفــداران
مدرنیستی صورت گرفت (مطوف.)92 ،1383 ،

چارچوب نظری
شــهر ،از "تیپها" و "مونومانها" تشکیل شده است (تصویر.)۱
تیپهــا ،نشــانگر قانونمنــدی حا کــم بــر ســاختار شــهر هســتند و
ضامــن تداوم آن میباشــند؛ مونومانها کــه ورای وجود کالبدی،
خاطــرهی جمعــی شــهر را در خــود دارنــد ،موجــب حفــظ روح و
مفهـ�وم شـ�هر میشـ�وند( .)Rossi, 1982, 1-5افــزون بــر ایــن ،برای
ایجاد خاطرات جمعی در شــهر ،با توجه به تصویر  ،۲باید به ابعاد
"اجتماعی -سیاســی" و "فضایی -کالبدی" توجه شــود .همچنین
مطابــق تصویــر  ،۳جهت حفظ و انتقال خاطــرات جمعی هم باید
این ابعاد لحاظ شوند (میرمقتدایی.)8 -4 ،1388 ،
بازســازی در صورتــی دارای هویــت خواهــد بــود کــه بســتر الزم
برای شــکلگیری ،حفظ و باززندهســازی خاطرات جمعی را فراهم
نمایــد؛ از ایــن رو بایــد دارای ســه زمینــهی "کالبــد"" ،فعالیــت" و

تصویر -۱ساختار شهر.
ماخذ)Rossi, 1982, 1-5( :

تصویر  -۲شکلگیری و ایجاد خاطرات جمعی در شهر.
ماخذ( :میرمقتدایی.)8 ،1388 ،

تصویر  -۳حفظ و انتقال خاطرات جمعی در شهر.
ماخذ( :همان)
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"تصــورات" (تصویــر )۴بــرای شــکلگیری رویدادهای جمعی باشــد
و انگیــزهای باشــد بــرای جامع ـهی بومی بم تا عالقهمنــد به ثبت و
یـ�ادآوری خاطـ�رات باشـ�ند( .)Halbwachs, 1992, 6- 15درواقــع،
درک محیــط بــه دنبــال بازســازی شــهری ،فراینــدی ذهنی اســت
کــه از طریــق ارتباط انســان و فضای پیرامون آن شــکل میگیرد .از
اینرو ،بازســازی باید به فضاهای خاطرهانگیز توجه الزم را داشته
ً
باشد؛ همان فضاهایی که جامعه قبال آنها را تجربه کرده و اغلب با
آنها خاطرات خوشــایندی دارد .یافتن فضاهای آشــنا برای مردم،
پس از بازســازی باعث احســاس امنیت و آرامش افراد خواهد بود.
دســتاورد کلی مطالعات انجام شــده ،دو مدل مفهومی میباشــد
(تصاویــر ۴و  .)۵مــدل مفهومی  ،1مؤلفههای اصلی خاطره جمعی
را "کالبــد"" ،فعالیــت" و "تصــورات" و مــدل مفهومــی  ،2مؤلفههای
اصلی خاطره جمعی را "زمان" و "مکان" معرفی میکند.

روش پژوهش (نظریه زمینهای)

بــه روشهــای کمی میباشــد .دربــاره دالیل انتخــاب روش کیفی
برای مقاله ،با توجه به موضوع و ماهیت پرســشهای تحقیق ،به
نظر میرســد انتخاب روشهای متعارف پژوهش ،چندان کارگشــا
نباشــد .افــزون بــر این ،بــا توجه بــه هدف ایــن پژوهش کــه همانا
دریافــت ماهیــت تجربــه افــراد درگیر در زلزلــه بم با تمرکز بر مســائل
عاطفــی ،اجتماعــی ،روحی و روانــی آنها ،با ورود بــه صحنه زندگی
واقعی جامعه کنونی بم و تأمل بر آنچه مردم میگویند ،انجام این
فرایند با روشهای کمی امکانپذیر نبود.
پژوهــش کیفی را میتوان به شــیوههای مختلــف به کار برد که
در ایــن پژوهــش ،رویکــردی به نــام "نظریــهی زمینهای" اســتفاده
شـ�ده اسـ�ت( .)Westbrook, 1994, 241- 245بــا کمک این روش،
دادههــای اســتخراج شــده بهصــورت منظــم گــرد آمــده و تحلیــل
میشــوند .مشخصهی اصلی این رویکرد ،بیرون کشیدن مفاهیم
از دل دادههـ�ا و مقـ�والت از دل مفاهیـ�م اسـ�ت (Sandelowski,

ً
پژوهــش مورد نظر ،ماهیتا توصیفی ،تحلیلی و پیمایشــی بوده
و رویکــرد اصلــی آن ،کیفی 5اســت که با توجه بــه ماهیت موضوع،
بــه نظــر میرســد روش تحقیــق کیفــی روش مناس ـبتری نســبت

تصویر  -۴مدل مفهومی .1
ماخذ)Halbwachs, 1992, 6- 15( :

تصویر  -۵مدل مفهومی .2
ماخذ( :لینچ)170-160 ،1376 ،

تصویر -۶فرایند پژوهش به کار گرفته شده در قالب نظریه زمینهای.
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بازسازی محلهی بازار پس از زلزلهی سال  1382بم با رویکرد خاطرهی جمعی

 .)1995, 205- 209بــه بیــان دیگر ،از طریق بررســی ســطر به ســطر
مصاحبهها ،مفاهیم جدید کشــف میشوند سپس تالش میشود
تا روابط بین مفاهیم شناســایی شــود؛ بعد از آن مقوالت از لحاظ
ویژگیهــا و ابعادشــان بهصــورت منظم شــکل میگیرنــد .درواقع،
هــدف از کدگذاریهــا هــم در ایــن پژوهش این اســت که بــه انبوه
دادههــای خــام کــه ابزارهــای تحلیــل هســتند ،نظــم داده شــود.
(اســتراوس و کربیــن .)131 -125 ،1392 ،فراینــد پژوهــش بــه کار
گرفته شده در تصویر  ۶نشان داده شده است.
دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبهی عمیق ،طی  3مراجعه

بــه بــم در تاریخهــای 22و 23آبــان مــاه  3 ،1392و  4فروردینمــاه
 1393و همچنیــن 26تــا  29فروردینمــاه 1393گــردآوری شــدند.
بــا توجــه به مــدل مفهومی  1کــه "کالبــد"" ،فعالیت" و "تصــورات" را
مؤلفههــای اصلــی خاطرهی جمعی میداند ،6پیش از اولین ســفر
بــه بــم ،تعــداد  30پرســش در قالــب مــدل مفهومی  1تدوین شــد.
ایــن پرس ـشها ،بــه تفکیــک در  3حــوزهی "کالبــد"" ،فعالیــت" و
"تصــورات" طراحی شــده بودنــد .مراجعهی اول به بــم در آبان ماه
 1392و مصاحبه با مردم ،بیشــتر یک پایلوت بود .پس از بازگشــت
از ســفر اول ،ابتــدا یک بازنگری کلی در پرســشهای مطر حشــده،

جدول -1پرسشهای مصاحبهی عمیق با سا کنین محله بازار بم.

پرسشهای مصاحبهی عمیق با سا کنین محلهی بازار در شهر بم
پرسشگر........................:

گروه هدف :سا کنین محله بازار در شهر بم

تاریخ.........................:

مشخصات فردی پرسششونده :جنسیت ..................:سن ............:میزان تحصیالت .......................:وضعیت تأهل.........................:
شناسایی ابنیه مهم شهر بم

 .۱مهمترین مکانهای شهر بم (مکانهای تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی) کدماند؟

شناسایی ابنیه مهم محله بازار

 .۲مکانهای مهم (مکانهای تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی) محلهی بازار کدماند؟

شناسایی فضاهای جمعی و تداوم آنها

 .۳پیش از زلزله ،مردم (جوانان ،افراد سالمند و سایر گروهها) بیشتر در چه مکانهایی از محله دور هم
جمع میشدند؟ پس از زلزله چطور؟

سنجش بازسازی ابنیه مهم
شناسایی فضاهای تداعیگر خاطرات

 .۴از مکانهای مهم محلهی بازار (مکانهای تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی) بازســازی شــدهاند؟
آیا از بازسازی آنها راضی هستید؟ چرا؟
 .۵پیــش از زلزلــه ،چــه مکانهایــی در محله ،برایتان یادآور خاطرات گذشــته (هماننــد خاطرات دوران
کودکی) بودند؟

کالبد

سنجش تداوم فضاهای تداعیگر خاطرات  .۶آیا پس از بازسازی ،همچنان این مکانها برایتان یادآور خاطرات گذشته هستند؟ چرا؟

مؤلفههای خاطره جمعی
فعالیت
تصورات

شناسایی یادبودها و بناهای یادمانی

 .۷بناهای یادمانی محلهی شما کدماند؟ آیا این بناها در زلزله تخریب شدند؟

سنجش تداوم مونومانها و یادبودها

 .۸آیا بناهای یادمانی محلهی شما بازسازی شدهاند؟ آیا از بازسازی آنها راضی هستید؟ چرا؟

شناسایی عوامل طبیعی خاطرهانگیز

 .۹کدامیک از ویژگیهای طبیعی شهر و محلهی خود ،برای شما یادآور خاطرات هستند؟ این عوامل
طبیعی برای شما یادآور چه خاطراتی هستند؟

سنجش تداوم عوامل طبیعی تداعیگر

 .۱۰آیا پس از بازسازی هم این عوامل طبیعی برایتان یادآور خاطرات هستند؟ چرا؟

نامگذاری و اسامی مکانها

 .۱۱آیا پس از بازســازی ،نامگذاری مکانها (ســاختمانها ،کوچهها و خیابانها) همان نامها و اســامی
پیش از زلزله بوده و یا تغییر کرده است؟

سبک معماری بناها

 .۱۲آیا در بازســازی ،ســاختمانها به شــیوهی گذشته ساخته شــدند و یا تغییر کردهاند؟ چه تغییراتی؟
این تغییرات خوشایند بودند یا ناخوشایند؟

شناسایی آیینها و سنتها

 .۱۳آیینها و سنتهای شهر بم چیست؟

سنجش تداوم  ،آیینها و سنتها

 .۱۴آیا آیینها و سنتهایتان ،پس از زلزله تغییر کردهاند؟ چه تغییراتی؟ چرا؟

شناسایی مراسم و جشنها

 .۱۵آیا جشنها ،اعیاد و مراسم خاصی دارید که هرساله برگزار میکنید؟

سنجش تداوم
مراسم و جشنها

 .۱۶آیــا پــس از زلزله هم ،جش ـنها ،اعیاد و مراســم خــود را همانند گذشــته برگزار میکنید و یــا تغییراتی
کردهاند؟ چه تغییراتی و چرا؟

شناسایی مراسم مذهبی و سوگواریها

 .۱۷آیا مراسم مذهبی ،سوگواریها و عزاداریهای خاصی برگزار میکنید؟

سنجش تداوم مراسم
مذهبی و سوگواریها

 .۱۸آیا پس از زلزله هم ،مراســم مذهبی ،ســوگواریها و عزاداریها ،همانند گذشــته برگزار میشــود و یا
تغییراتی کردهاند؟ چه تغییراتی و چرا؟

شناسایی تصاویر ذهنی

 .۱۹اولین چیزی که با شنیدن نامهای زیر به ذهنتان میرسد ،چیست؟
شهر بم ،محلهی بازار ،زلزلهی بم ،خاطره

شناسایی تصاویر ذهنی

 .۲۰از شهر بم ،محله بازار و زلزله بم چه خاطراتی دارید؟
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انجامشد .به نظر میرسید که برای درک بیشتر مردم از پرسشها،
بهتــر بود از واژگان مناس ـبتری اســتفاده شــود که دشــوار نبوده و
ً
برای مصاحبهشــوندگان 7قابل فهم باشــد .ضمنا برخی پرسشها
بــا پرس ـشهای دیگــر همپوشــانی داشــتند .بنابرایــن ،اصالحاتــی
انجام شــد .استنتاج پژوهشــگر این بود که  30پرسش برای انجام
مصاحبهی عمیق ،چندان معقول به نظر نمیرسد.
ً
بــا توجــه بــه جــدول ،1تعداد پرس ـشها حــدودا به انــدازهی 10
پرسش کاهش پیدا کرد و سعی بر آن شد تا  20پرسش باقیمانده،
بهصــورت پرس ـشهایی بــاز باشــند تــا مصاحبهشــوندگان بتوانند
بهخوبــی احساســات ،خاطــرات و تصــورات ذهنــی خــود را بیــان
کرده و از این بابت ،محدودیت نداشــته باشــند .سازگاری سؤاالت
بــا چارچــوب نظــری در جــدول 1مشــخص شــدهاند .درمجمــوع،
دادههــای تجربــی در قالــب مصاحبــه بــا  21نفــر از اهالــی بومــی و
کســبهی محل ـهی بازار ،هر یــک در مدت زمان  20تــا  40دقیقه و از
خود محیط پژوهش به دست آمدند.
کلی ـهی  21مصاحبهشــونده از اهالــی یا کســبهی محل ـهی بازار
بودند .در مورد اهالی دقت شــد افرادی انتخاب شــوند که پیش از
زلزله هم در محلهی بازار سا کن بودند؛ همینطور در مورد کسبه.
کســبهی منتخــب آنهایی بودند کــه پیش از زلزله هم در راســتهی
بازار بم اشــتغال داشــتند .در تعیین تعداد  21نفر مصاحبهشونده،
از مفهــوم "اشــباع نظری "8اســتفاده شــد .یعنــی با توجــه به روش
کیفی ،زمانی که دیگر پاسخهای افراد ،تکراری به نظر میرسید و از
مصاحبههای آنها ،دادهها و مفاهیم جدیدی اســتنتاج نمیشــد،
رونــد مصاحبههــا خاتمــه یافــت .بنابرایــن ،بــا توجه بــه چارچوب
نظــری و مؤلفههــای اصلــی خاطــرهی جمعی ،پرس ـشها طراحی
شــدند .مصاحبههــای عمیــق انجــام شــده تــا بــا مــرور چندبارهی
گفتگوهــا ،تحلیــل و بررســی دقیقی انجام شــود .مصاحبهها هم تا

تصویر  -۷کدگذاری در پژوهش.
ماخذ( :استراوس و کربین)147 -141 ،1392 ،

تصویر -3روند پژوهش.
ماخذ( :استراوس و کربین)143 ،1392 ،

رســیدن مقولهها به "اشــباع نظری" ادامه یافت .مقصود از اشــباع
نظــری همانطــور کــه بیان شــد ،یعنــی مرحلــهای کــه در آن ،دیگر
دادههای جدیدی یافت نشــود .در این مرحله ،مقولهها و ارتباط
بیــن آنها ،گســترهی مناســبی یافتهاند .پس از انجــام مصاحبهها،
جهــت تحلیــل دادههــا ،مجموعــهی منظمــی از رویههــا در ســه
مرحل ـهی کدگــذاری باز ،کدگــذاری محــوری و کدگذاری گزینشــی
به کار گرفته شــد .به منظور تحلیل و تفســیر دادهها 182 ،مفهوم،
 12مقولــه 3 ،9مقولــهی هســتهای در  3حــوزهی کالبــد ،فعالیت و
تصــورات و 1مقولــهی مرکزی اســتنتاج شــدند کــه در ادامــه به آنها
پرداخته میشــود .روند شماتیک پژوهش حاضر و نحوه استنتاج
مقوالت در تصاویر  ۷و  ۸نشان داده شده است.

بستر پژوهش
شــهر بــم ،مرکــز شهرســتان بــم از جمله شــهرهای بــزرگ و مهم
اســتان کرمان اســت که قدمت آن به دورهی ســامانی میرسد و از
همان زمان به دلیل قرار گرفتن بر ســر راه سیســتان ،افغانســتان،
هند و بلوچســتان اهمیت بســیاری داشــته اســت (تصویر  .)9ارگ
بم نیز از سدهی چهارم هجری در آثار متعدد یاد شده است .شهر
بم به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد تاریخی ،طبیعی ،اقتصادی،
کالبــدی ،فرهنگــی و اجتماعــی آن ،مرکــز توجــه مقالــه حاضــر واقع
شــده اســت .زلزلهی ســال  ،1382واقعهی دهشــتنا کی بود که در
حافظهی جمعی مردمان بم تثبیت شده است.
محل ـهی بــازار کــه بــه عنــوان مــورد مطالعاتــی پژوهــش حاضــر
انتخاب شــده اســت ،در مرکز شــهر و در مجاورت اســتخوانبندی
اصلی شهر واقع شده است (تصویر .)10محالت قدیمی بم ،شامل
ً
شش محله ،عمدتا همجوار با ارگ میباشند که محلهی بازار ،یکی
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از آن محالت قدیمی میباشد که در مجاورت با ارگ استقرار یافته
اســت .استقرار محله در مرکز شــهر و در کنار استخوانبندی اصلی
شهر و همچنین مجاورت آن با ارگ و تمرکز خدمات در همسایگی
آن ،موجب شده که محلهی بازار از موقعیت استراتژیکی برخوردار
باشد .قدمت محله و وجود آثار تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی
هماننــد امامــزاده اســیری ،قیصریــه و بــازار زرتشــتیان و کارکــرد
منطقهای محله به دلیل وجود بازار در آن ،همگی نشان از هویت
و ریشههای تاریخی محله و از دالیل انتخاب آن به عنوان مطالعه
موردی پژوهش مورد نظر است.

بازسازی پس از زلزله بم
بــه نظر میرســد در بازســازی بم متعاقــب زلزله ،ریختشناســی
شــهر بــا گذشــته دارای تفاوتهــای معناداری شــده اســت .رویکرد
ً
بازســازی صرفــا فرصتــی بــرای اندیشــیدن بــه توســعهی منطقهی
ســانحهدیده و رفع نواقص و نارســاییهای گذشــته اســت .به بیان
ً
دیگر ،بازســازی غالبا معطوف به کالبد بوده اســت .به عنوان مثال،
مدارس بازسازیشده توسط کشورهای جنوب شرقی آسیا ،با سبک
معماری آن منطقه انجام شده است که هیچ ارتباطی با هویت بمی
نداشته و نتیجهی آن ،حضور بناها با سبکهای مختلف معماری
در شهر بم است (تصویر( )11مدیری و اشرفی زنجانی.)13 ،1393 ،

تصویر  -9موقعیت استان کرمان و شهر بم در تقسیمات سیاسی کشور.
ماخذ( :سایت بوتیانیوز.)1393 ،

تصویر -11نمونهای از بناهای جدید ساخته شده در بم ،پس از
زلزله سال .82
ماخذ( :مدیری و اشرفی زنجانی)13 ،1393 ،

همچنیــن در بازســازی ،توجهــی بــه احیــا و باززندهســازی
شــاخصههای طبیعــی شــهر ،بــه عنــوان عوامــل خاطرهانگیــز و
هویتبخش نشــده است .مورد دیگری که میتوان اشاره کرد این
است که در زندگی محلی بم ،کوچه ،بستری طویل برای تعامالت
اجتماعی و برقراری روابط همســایگی بوده اســت و کوچهباغهای
بــم و نقــاط عطــف آن ،جایگزین مناســبی بــرای مرا کــز محله بوده
اســت .در واقــع ،نقاط عطــف و گشــودگیهای کوچهباغها ،مکان
گردهمایــی کــودکان و زنان بوده اســت (همان) .پس از بازســازی،
کوچههــای محلهی بــازار ،دیگر آن پویایی ســابق را ندارند .به نظر
میرســد ،بازسازی نه تنها در کالبد کوچه پس کوچههای محالت
بم تأثیرگذار بوده ،بلکه گویی کالبد ،روح و شــور و زندگی فضاها را
نیز تحتالشعاع قرار داده است (تصویر.)12
یکــی دیگــر از نمونههــای توجــه صــرف بــه کالبــد ،یادمانــی
میباشــد که از طریق قراردادن آوارهای باقیمانده از زلزله در جوار
بهش ـتزهرای بم ایجاد شــده اســت که نهتنها حافظهی دردنا ک
ناشــی از زلزلــه برای شــهروندان را کمرنگتــر نمیکند ،بلکــه هر بار
خاطــرات گذشــته را بــرای بازمانــدگان فاجعــه بازآفرینــی میکنــد
(تصویر  .)13در حالی که به نظر میرسد یکی از مهمترین اقدامات
در مناطــق ســانحهدیده میبایســت تــاش در جهــت از بین بردن
خاطــره دردنــا ک ســانحه و تقویــت بازخوانــی خاطرات هویتســاز
گذشته شهر باشد (مدیری و اشرفی زنجانی.)14 ،1393 ،

تصویر  -10موقعیت محله بازار در شهر بم. ۱۰

تصویر -12نمونهای از کوچههای محله بازار،
پس از بازسازی.

تصویر -۱۳المانهای ایجاد شده با استفاده از
آوارهای باقیمانده از زلزله.
ماخذ( :مدیری و اشرفی زنجانی)۱۴ ،1393 ،
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گردآوری و تحلیل دادهها
تدوین چارچوب مفهومی و شــاخصها که پیشتر اشــاره شــد
و همچنیــن تبییــن پرس ـشهای مــورد نیــاز بــه منظــور مصاحبــه
عمیق با سا کنین محله بازار ،حاصل مرور ادبیات تخصصی است.
بــه منظــور تحلیــل و تفســیر دادههــا از "کدگــذاری بــاز ،محــوری و
گزینشی" در روششناسی گراندد تئوری استفاده میشود .دادهها
از بررســی ســطر بــه ســطر مصاحب ـهی عمیق بــا ســا کنین محلهی
بازار بم به دســت آمدهاند .برای مصاحبهی عمیق ،پرس ـشهایی
در ســه حــوزهی "کالبد"" ،فعالیــت" و "تصورات" تدوین شــدند .در
گام نخســت ،جهت اســتنتاج مفاهیم از مصاحبهها ،این پرســش
کلیــدی مطــرح میشــود کــه "فکــر اصلی موجود در ســطر به ســطر
گفتارهــای مــردم چیســت" .ســپس ،ایــن فکــر اصلی تحــت عنوان
"مفاهیم" ،برچسبگذاری 11و نامگذاری میشود.
در مرحلهی دیگر" ،مقوالت" از دل مفاهیم استنتاج میشوند.
بــرای شناســایی مقولههــا ،مفاهیم با یکدیگر مقایســه میشــوند.
بدیــن منظــور از دو نــوع مقایســه اســتفاده میشــود :مقایســه
قریب(۱۲مفاهیم نزدیک به هم) و مقایسهی بعید( ۱۳مفاهیم دور از
هم) (اســتراوس و کربین .)158 -153 ،1392 ،سپس سه مقولهی
هستهای در سه حوزهی کالبد ،فعالیت و تصورات شناسایی شده

و یک مقوله بهعنوان "مقوله مرکزی "۱۴اســتنتاج میشــود .مطابق
تصویــر ،14در یــک نمونــه ،نحوهی اســتنتاج مفاهیــم ۱۵از البهالی
مصاحبهها در مرحله کدگذاری باز نشان داده شده است .به این
ترتیــب با توجه به تصویر 92 ،15مفهوم در حوزه کالبد 25 ،مفهوم
در حــوزه فعالیــت و  65مفهــوم در حوزه تصــورات (درمجموع 182
مفهوم) استنتاج شدند.
پــس از کدگــذاری بــاز ،در ســه حــوزهی کالبــد (جــدول  2تا ،)6
فعالیــت (جــدول  7و  )8و تصــورات (جــدول  9تــا  ،)13کدگــذاری
محــوری انجــام شــده و در هــر بخــش ،مقــوالت اســتنتاج شــدند.
مقــوالت اســتخراج شــده از مفاهیــم ،ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه
توضیــح دهند چه چیــزی به واقع در جریان اســت .به بیان دیگر،
کــدام مســئله ،موضــوع یــا رویــدادی بــرای ســا کنین محلــه بــازار
اهمیــت دارد .آنچــه در ایــن گام اهمیــت دارد ،نحــوه مرتبطکردن
مقــوالت بــا مفاهیم در راســتای ویژگیهــا و ابعاد آنهاســت .از این
رو ،مفاهیــم براســاس ویژگیهــای مشــترک و یــا معانــی مرتبــط
موجود در آنها گروهبندی شــده و بر این اســاس ،مقوالت استنتاج
شــدند .در کدگــذاری محــوری ،بــرای نامگــذاری مقــوالت ،تــاش
شــد منطقیتریــن وصــف از آنچه در جریان اســت ،انتخاب شــود.
بنابراین ،پس از ردهبندی مفاهیم ،مقوالتی اســتخراج شــدند که
تفاوتها را بر پایه ویژگیها و ابعاد ویژگیها نشان دهند.

تصویر  -۱۵مفاهیم استنتاج شده از مصاحبهها.

تصویر  -14طریقه استنتاج مفاهیم در مرحله کدگذاری باز.

جداول  2تا  -6حوزهی کالبد.

مفهوم  :51امامزاده اسیری ،یکی از مکانهای جمعی در محله بازار

مفهوم  :2حیات بم وابسته به حیات ارگ

مفهوم  :22عالقهمندی مردم محله به بناهای تاریخی و مذهبی

سایر مفاهیم...

مقوله  :1مکانهای تاریخی و مذهبی ،تداعیگر خاطرات جمعی
مفهوم  :15نخلستانها و قناتها ،ویژگیهای طبیعی و شاخصههای بم

مفهوم  :49نخلستانها ،تداعیگر خاطرات کودکی

مفهوم  :50نخلستانها ،از فضاهای جمعی پیش از زلزله

سایر مفاهیم...

مقوله  :2نخلستانها و قناتها به مثابهی عوامل طبیعی خاطرهانگیز
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مفهوم  :27از بین رفتن خاطرات جمعی

مفهوم  :70تغییر نامگذاری برخی مکانها و خیابانها ،پس از بازسازی

مفهوم  :25مخدوش شدن و آسیب به یادگارهای شهر بم

سایر مفاهیم...

مقوله  :3کمرنگ شدن خاطرات جمعی در فرایند بازسازی پس از زلزله بم

مفهوم  :28بیاعتمادی مردم به مسئولین محلی

مفهوم  :5شکایت مردم از مسئولین و بیاعتمادی به آنها

مفهوم  :30عدم اطمینان مردم به مسئولین

سایر مفاهیم...

مقوله  :4بیاعتمادی و نارضایتی مردم از مسئولین

مفهوم  :84خانه سنتی و قدیمی ،تداعیگر خاطرات خوب کودکی

مفهوم  :73وابستگی عاطفی و تعلق خاطر بمیها به خانهباغها

مفهوم  :81عالقهمندی مردم به خانههای سنتی پیش از زلزله

سایر مفاهیم...

مقوله  :5باززندهسازی خاطرات جمعی در بازسازی خانهها به سبک پیشین

جداول  7و  -8حوزه فعالیت.

مفهوم  :101اقامت افراد غیربومی و اختالل در روابط اجتماعی

مفهوم  :93سا کن شدن تازهواردان در محله بازار پس از زلزله

مفهوم  :94مهاجرت بمیها به شهرهای دیگر مانند کرمان و تهران

سایر مفاهیم...

مقوله  :6کم رنگ شدن همبستگی اجتماعی و همدلی و همکاری به دنبال ورود افراد غیربومی و از بین رفتن جامعه یکدست ،پس از زلزله

مفهوم  :108اشاره به عمق فاجعهی زلزلهی بم

مفهوم  :109برگزاری باشکوهتر عزاداریها نسبت به پیش از زلزله

مفهوم  :111نیاز مردم به برگزاری مراسم عزاداری جمعی

سایر مفاهیم...

مقوله  :7اتحاد و انسجام اجتماعی بیشتر در برگزاری عزاداریها پس از زلزله بم

جداول  9تا -13حوزه تصورات.

مفهوم  :142ارتباط ارگ با هویت بمیها

مفهوم  :147بم از ارگ جدا نیست و ارگ از بم

مفهوم  :154وابستگی زندگی بمیها به ارگ

سایر مفاهیم...

مقوله  :8ارگ منشأ عشق ،امید ،خاطرات و زندگی
مفهوم  :127زلزله سال  ،82یک خاطره جمعی برای بمیها

مفهوم  :129زلزله بهعنوان یک خاطره جمعی

مفهوم  :125تمام دارایی یک بمی :خانواده ،خاطرات و ارگ

سایر مفاهیم...

مقوله  :9زلزله بم به مثابهی یک خاطره جمعی
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جداول  9تا -13حوزه تصورات.

مفهوم  :124ناامیدی و یأس در بین بمیها

مفهوم  :120ناامیدی در بین مردم

مفهوم  :164احساس تأسف به دلیل عدم امکان بازگشت به گذشته

سایر مفاهیم...

مقوله  :10ناامیدی بمیها و سوگواری آنها برای خاطراتشان
مفهوم  :153بم ،شهری با قدمت و تاریخ دو هزار ساله

مفهوم  :152بم ،میراث تاریخی و طبیعی جهان

مفهوم  :151بم ،یادآور تمدن کهن ایران زمین

سایر مفاهیم...

مقوله  :11بم ،یادآور تمدن کهن ایران و میراث تاریخی جهان
مفهوم  :179از بین بردن نخلستانها و از بین رفتن خاطرات جمعی

مفهوم  :178از بین بردن نخلستانها به دلیل افزایش تقاضای مسکن

مفهوم  :173سوزاندن نخلها مترادف با از بین بردن هویت بمی

سایر مفاهیم...

مقوله  :12زلزله ،مرگ نخلستانها و مرگ بمیها

تصویر  -16نمودار حبابی مقوالت هستهای و مقوله مرکزی.

تصویر  -17مقوله هستهای .1

تصویر -18مقوله هستهای .2

تصویر  -19مقوله هستهای .3
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بازسازی محلهی بازار پس از زلزلهی سال  1382بم با رویکرد خاطرهی جمعی

کدگذاری محوری

۶

در تصویر ،16نمودار حبابی مقوالت استنتاج شده از مفاهیم نشان
داده شده است .با توجه به مفاهیم برگرفته از مصاحبههای اهالی و
کسبه محله بازار بم و دستهبندی مفاهیم ،پنج مقوله در حوزه کالبد،
دو مقولــه در حــوزه فعالیت و پنج مقوله در حوزه تصورات اســتنتاج
شــدند .درنهایت این دوازده مقوله به ســه مقوله هســته ای در سه
بخش کالبد ،فعالیت و تصورات ۱۷خالصه شدند .مقوالت هستهای
در تصاویر 17تا  19نشان داده شدهاند .دستاورد کلی پژوهش حاضر،
یــک مقوله مرکزی میباشــد کــه در ادامــه به آن پرداخته میشــود.
«خاطــرهی جمعــی ،بــه مثاب ـهی حلقــه مفقــوده در فراینــد
برنامهریــزی بازســازی بــم» ،مقولهی مرکزی و اصلــی این پژوهش
اســت کــه بــا توجه بــه مبانــی نظــری و موردپژوهی به دســت آمده
اســت (تصویر .)20با توجه به اصول ،توصیه میشــود که بازســازی
ً
صرفا بر عوامل کالبدی استوار نباشد؛ هرچند این عوامل از جمله
حفــظ بناهــا و محلههــای تاریخــی ،در جایــگاه خــود از اهمیــت
بســزایی برخوردارنــد ،امــا موضوعــات غیرکالبــدی هم میبایســت
لحــاظ شــوند .نقش ایــن عوامــل غیرکالبدی در بازســازی از جمله
حفظ نامها و اســامی ،برگزاری مراســم ،وقــوع رویدادهای تاریخی
و جایگاه شــهر در ادبیات و ســینما ،بسیار تعیینکننده است حتی
در برخــی مــوارد بیــش از عوامــل کالبــدی .از این رو میبایســت در
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای بازسازی لحاظ شوند.
خاطرات و هویت شهر بازسازی شدهی بم از نکات مهمی است
کــه مقول ـهی مرکزی بــر آن تأ کید دارد .به نظر میرســد ویژگیهای
شــهر بم به دنبال بازســازی پس از زلزله ،تصاویری را میآفریند که
اغلب بهدرستی توسط جامعه بم درک نمیشود .اهمیت حلقهی

مفقــودهی خاطــرات جمعی از آن جهت اســت که ایــن خاطرات،
حافظ ـهی پــدران ،پدربــزرگان و اجداد ایرانزمین اســت که پس از
بازســازی کمرنگ شــده است .برای یک شــهر ،هویت و خاطرات،
عوامــل تعیینکنندهای هســتند که شــهر را از افســردگی ،انجماد و
کالبد صرف رهایی میبخشــد؛ این ،همان هویت خاطرهســاز شهر
است که منجر به حس تعلق خاطر به شهر و محله میشود.
نکتهی دیگر اینکه فضاها با تأثیراتی که از خود برجای میگذارند
و با نمادسازی در حافظهی جمعی ماندگار میشوند .اما این نمادها
در فرایند بازسازی ممکن است با مرور زمان فراموش شوند و یا تغییر
شــکل یابنــد .این نکته بهویژه در مورد بســیاری از مکانهای شــهر
بــم مصداق دارد؛ مکانهایی که در زلزله تخریب شــده و متأســفانه
با گذشــت بیش از  10ســال از زلزله ،همچنان مرمت و بازســازی آنها
تکمیــل نشــده اســت .تهدیدی کــه وجود دارد این اســت کــه برای
نسلهای آینده جز نامشان چیزی باقی نماند.

تصویر -20مقوله مرکزی استنتاج شده.

نتیجه
جدول  -۱۴پیشنهادها در سه حوزه کالبد ،فعالیت و تصورات.
پیشنهادها در حوزه کالبد (ارگ بم)
حفاظت و حراست از ارگ بم با کمکهای ملی و بینالمللی
اختصاص اعتبارات به تکمیل بازسازی و مرمت ارگ
حفاظت و حراست از ارگ در برابر تخریب ،سرقت و حفاریهای غیرمجاز
سرعت بخشیدن به مرمت و بازسازی ارگ بم
تسریع در بازسازی و مرمت ارگ به منظور تجدید حیات شهر
پیشنهادها در حوزه کالبد

(نخلستانها و قناتها)
وضع قوانین به منظور حفاظت و حراست از نخلستانها و قناتها
توسعهی نخلستانها و قناتها
احیاء قناتها و نخلستانهای بم
پرهیز از ساختمانسازی در فضای نخلستانها
حفاظت مردم بومی از نخلستانهای محله
الیروبی مداوم و حفاظت از قناتهای بم
جلوگیری از تخریب مناظر و میراث طبیعی شهر بم
بازسازی با تأکید بر حفاظت از مناظر و میراث طبیعی بم
تقویت عناصر هویتی طبیعی و مصنوع در مقیاس محالت و شهرها مانند درختان نخل،
قناتها ،کوچهباغها و غیره
پیشنهادات در حوزه کالبد (خانهباغها)
بازسازی و مرمت خانهباغها
اعطای تسهیالت به منظور ساخت خانهباغها در بم

کالبد

حفاظت و نگهداری از خانهباغها و جلوگیری از تخریب آنها
حمایت از بازسازی خانهها به سبک و الگوی خانههای سنتی بم (خانهباغهای قدیمی)
حمایت از مطالعات و پژوهشها پیرامون خانههای سنتی و بومی بم
توجه به نقش و اهمیت حیاط خانه در بازسازی مسکن بم
در نظر گرفتن فضای اتاق میهمان در طراحی خانههای بم
پیشنهادات در حوزه کالبد

(بناهای تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی)

پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم
بخش دوم .بند ب

پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم
اصل هویت
اصل هویت

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم

اصل مشارکت
اصل هویت
اصل هویت

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده

پیشنهادی
پیشنهادی

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی

اصل هویت
پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم
بخش اول
بند  ،2-2الف
بخش اول ،بند  ،2پ

پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم
اصل هویت

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده

اصل هویت

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم

پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده

حفاظت مردم بومی از نخلستانهای محله
الیروبی مداوم و حفاظت از قناتهای بم
جلوگیری از تخریب مناظر و میراث طبیعی شهر بم
بازسازی با تأکید بر حفاظت از مناظر و میراث طبیعی بم
تقویت عناصر هویتی طبیعی و مصنوع در مقیاس محالت و شهرها مانند درختان نخل،
قناتها ،کوچهباغها و غیره
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پیشنهادات در حوزه کالبد (خانهباغها)

بازسازی و مرمت خانهباغها

کالبد،ها در بم
حوزه خانهباغ
سه ساخت
پیشنهادها بهدرمنظور
جدول -۱۴اعطای تسهیالت
فعالیت و تصورات.

کالبد

حفاظت و نگهداری از خانهباغها و جلوگیری از تخریب آنها
حمایت از بازسازی خانهها به سبک و الگوی خانههای سنتی بم (خانهباغهای قدیمی)
حمایت از مطالعات و پژوهشها پیرامون خانههای سنتی و بومی بم
توجه به نقش و اهمیت حیاط خانه در بازسازی مسکن بم
در نظر گرفتن فضای اتاق میهمان در طراحی خانههای بم
پیشنهادات در حوزه کالبد

(بناهای تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی)
وضع قوانین حفاظتی از بناهای تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی بم
جلوگیری از تخریب و سرقت آثار تاریخی و میراث فرهنگی شهر
تکمیل بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و مذهبی و همچنین میراث فرهنگی شهر بم
اختصاص اعتبارات به تکمیل بازسازی بناهای تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی بم
ارج نهادن به اماکن مذهبی بم همانند امامزادهها ،حسینیهها ،مساجد و تکیهها
تدوین برنامههای بازسازی و اجرای مداوم مرمت به منظور حفاظت و جلوگیری از
تخریب بیشتر بناهای ارزشمند بم همانند اماکن مذهبی ،قرارگاههای رفتاری ،کوچهباغها
و بازار
استفاده از آخرین دستیافتههای علمی و تکنولوژیهای روز در حوزه مرمت و بازسازی
آثار ارزشمند بم
نظارت مستمر بر حفاظت از کالبد ارزشمند بم
حفاظت از کالبد خاطرهانگیز بم همانند بازار ،امامزاده و غیره
احداث مراکز گردشگری نظیر فضاهای خدماتی و اقامتی در مجاورت آثار تاریخی شهر به
منظور رونق و پویایی بیشتر این فضاها
پیشنهادات در حوزه کالبد

(رویکرد بازسازی)
سرعت بخشیدن به تکمیل بازسازی نیمهکاره شهر
تسریع در تکمیل بازسازی شهر و سامان دادن به وضعیت ساختمانهای اسکلت رها شده
به منظور محو کردن خاطرات ناخوشایند زلزله
کیفیتبخشی به بازسازی محله
اختصاص بودجه جهت مرمت و تکمیل بازسازی محله به منظور جلب اعتماد دوباره
مسئولین
تکمیل بازسازی و مرمت قیصریه و بازار زرتشتیان در محله بازار
بازسازی و بازنگری به چهره شهر با هدف باززندهسازی خاطرات خوشایند و محو
خاطرات ناخوشایند زلزله
نظارت علمی و تجدید نظر بر بازسازی محله
حتیالمقدور پیروی از سبک معماری سابق بناها در بازسازی
بازسازی با تأکید بر بازگشت به معماری سنتی
اجرای برنامههای بازسازی شهر و محله مطابق با اصول اجتماعی و فرهنگی بم
ایجاد بستر مناسب برای وقوع رویدادها و تعامالت اجتماعی در بازسازی محله
احیاء ارزشهای میادین ،گرهها و فضاهای باز شهری در بازسازی
باززندهسازی خاطرات خوش کودکی از طریق بازسازی کوچهباغها و فضاهای محله،
حتیالمقدور به شیوه گذشته
در نظر گرفتن فضاهای عمومی ،پاتوقها ،گرهها و قرارگاههای رفتاری در بازسازی محله
بهرهگیری از دانش و مهارت متخصصین به منظور ساماندهی به سیمای شهر با هدف
انتقال خاطرات جمعی به نسلهای آینده
استفاده از سرمایهها و ظرفیتهای محلی به منظور حفاظت و حراست از کالبد خاطره-
انگیز
پرهیز از بکارگیری مصالحی نظیر خشت و گل در ساخت بناها
حفاظت از مونومانها ،نشانهها ،عناصر شهری ،عوامل خاطرهانگیز و یادگارهای شهر بم
استفاده از دانش و تکنولوژی روز به منظور حفاظت و حراست از مونومانها ،المانها و
عوامل نقشانگیز و تداعیگر خاطرات جمعی
طراحی المانها و نشانهها در شهر برای وضوح و خوانایی بیشتر شهر
برچیدن آوارها و ساختمانهای مخروبه و تخریبی از سیمای شهر و محله
حفظ نامگذاری مکانها ،کوچهها و خیابانها
توجه ویژه به بازسازی فضاهای کودکانه (به این دلیل که خاطرات و احساس تعلق در
کودکی ،بسیار مؤثرتر شکل میگیرند)
پیشنهادات در حوزه فعالیت

فعالیت

شناسایی عادات ،رسوم ،فرهنگ و ارزشهای اجتماعی مردم به منظور بکارگیری آنها در
برنامههای بازسازی
تقویت همبستگی اجتماعی و همچنین روابط خوب همسایگی از طریق برگزاری مراسم و
برنامههای گروهی در مقیاس محله و واحد همسایگی
برگزاری مراسم و جشنهای ملی و مذهبی در شهر به عنوان راهی برای حضور بیشتر
مردم در شهر و فعالیتهای جمعی
رونق نخلستانها از طریق برگزاری مراسمی همانند جشن خرما در نخلستانهای بم
برگزاری مراسم جمعی در محله همانند ورزشهای همگانی با هدف افزایش پویایی،
سرزندگی و شادابی مردم محله
تقویت همدلی ،همکاری و صمیمیت از طریق برگزاری مراسم محلی و رویدادهای جمعی
تالش برای از بین بردن خاطرات ناخوشایند زلزله با کمک فعالیتهای گروهی و ایجاد
مکانهای اوقات فراغت برای بازماندگان
احداث حسینیهها و مساجد در بم و حمایت از برگزاری مراسم عزاداری و سوگواریها
برگزاری مراسم و آیینهای مذهبی و باستانی

اصل مشارکت
اصل هویت
اصل هویت

پیشنهادی

اصل هویت
پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم
بخش اول
بند  ،2-2الف
بخش اول ،بند  ،2پ

پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم
اصل هویت

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده

اصل هویت

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم
اصل هویت
اصل هویت

بخش دوم
بند  ،3ب
بخش اول ،بند  ،7-2د

پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده

پیشنهادی

اصل هویت
پیشنهادی
بخش اول بند  ،1-2ث

اصل هویت
پیشنهادی

پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده
پیشنهادی
پیشنهادی

بخش دوم
بند  ،3ب

پیشنهادی

اصل هویت
اصل هویت

بخش دوم ،بند  ،3ج
بخش اول
بند  ،1-2پ
بخش اول
بند  ،1-2پ

بخش اول
بند  ،1-2پ

اصل هویت
اصل هویت

پیشنهادی

پیشنهادی

بخش اول
بند  ،1-2ح

پیشنهادی
اصل استحکام
اصل هویت
اصل هویت
پیشنهادی

بخش اول
بند  ،1-2الف

پیشنهادی
پیشنهادی

پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده

اصل هویت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل هویت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
پیشنهادی
بخش اول ،بند  ،7-2د
بخش اول ،بند  ،7-2د

کودکی ،بسیار مؤثرتر شکل میگیرند)
پیشنهادات در حوزه فعالیت

فعالیت

شناسایی عادات ،رسوم ،فرهنگ و ارزشهای اجتماعی مردم به منظور بکارگیری آنها در
برنامههای بازسازی
تقویت همبستگی اجتماعی و همچنین روابط خوب همسایگی از طریق برگزاری مراسم و
برنامههای گروهی در مقیاس محله و واحد همسایگی
برگزاری مراسم و جشنهای ملی و مذهبی در شهر به عنوان راهی برای حضور بیشتر
مردم در شهر و فعالیتهای جمعی
تصورات.
فعالیت و
برگزاری کالبد،
سه حوزه
نخلستانهای بم
جشن خرما در
مراسمی همانند
پیشنهادها ازدرطریق
جدول -۱۴رونق نخلستانها
برگزاری مراسم جمعی در محله همانند ورزشهای همگانی با هدف افزایش پویایی،
سرزندگی و شادابی مردم محله
تقویت همدلی ،همکاری و صمیمیت از طریق برگزاری مراسم محلی و رویدادهای جمعی
تالش برای از بین بردن خاطرات ناخوشایند زلزله با کمک فعالیتهای گروهی و ایجاد
مکانهای اوقات فراغت برای بازماندگان
احداث حسینیهها و مساجد در بم و حمایت از برگزاری مراسم عزاداری و سوگواریها
برگزاری مراسم و آیینهای مذهبی و باستانی
باززندهسازی و احیاء زندگی سنتی بم توسط مردم اصیل و محلی
تقویت و حمایت از ترویج و احیاء سنتهای مردم بومی بم
تقویت سنتهای کهن محلی در میهماننوازی و انساندوستی
تدوین سیاستهایی به منظور حفظ آداب و رسوم مردم بومی برای کمک به حفظ هویت
فرهنگی شهر
بررسی و شناخت سنت سکونت ،ساختار اجتماعی و شیوههای سنتی معیشت مردم
بهرهگیری از مشارکت مردمی در برگزاری مراسمی نظیر جشن خرما در نخلستانها
بهرهگیری از مشارکت مردمی در ساماندهی به وضعیت فعلی محله
بهرهگیری از مشارکت مردمی به منظور بازسازی آثار تاریخی و مذهبی محله
بهرهگیری از مشارکت مردمی در برچیدن آوارها و مخروبهها
مشارکت مردم در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای شهر و محله خود
تقویت روابط اجتماعی و همچنین فرهنگ مشارکت بین مردم بومی
بهرهگیری از تجربه افراد بومی و مشارکت فعال آنها در دوبارهسازی محله خود
تشویق مردم محلی به منظور مشارکت در فعالیتهای اجتماعی محله خود
تسریع در روند تکمیل بازسازی شهر با بهرهجویی از مشارکت مردم
از بین بردن یأس و ناامیدی مردم از طریق برگزاری فعالیتهای جمعی و مشارکت آنها
در ساماندهی به وضعیت محله
بکارگیری هنر عمومی 1در سطح شهر با کمک مشارکت مردم
تشکیل گروههای مردمی محلی به منظور شناسایی و رفع مشکالت محله
تشکیل نهادهای خودجوش و مردمی با هدف حفظ هویت و ریشههای بم
حمایت از تشکلهای فرهنگی و اجتماعی مردمی و محلهای
توانمندسازی مردم و مسئولین محلی به منظور احیاء حیات شهر و محله خود
بکارگیری نیروی انسانی متخصص و باتجربهی محلی در احیاء محله به منظور انتقال
خاطرات جمعی به نسلهای آینده
استفاده از تجارب افراد محلی و سازندههای محلی در تکمیل بازسازی محله
ارج نهادن به قومیتهای مختلف شهر و طبقات اجتماعی گوناگون
مدیریت مهاجرت افراد غیربومی و تازهواردین به شهر
بومی کردن مهاجرین و فراهمسازی امکانات یکپارچگی و انسجام اجتماعی آنها با مردم
بومی محله
تدوین سیاستهایی به منظور حفظ جمعیت بومی و عدم مهاجرت کنترلنشده غریبهها
به شهر در راستای تأمین امنیت شهر و موفقیت در بازسازی حیات اجتماعی
برقراری امنیت اجتماعی و محیطی
پیشنهادات در حوزه تصورات

تصورات

شناخت و شناسایی عوامل معرف روح مکان و هویت مکانی در مقیاسهای مختلف
حیات انسانی که منجر به احیاء تصویر ذهنی مردم از شهر پیش از زلزله و باززندهسازی
نمادها و نشانههای فرهنگی میشود
آموزش همگانی به مردم محله به منظور مشارکت در حفاظت از بناهای تاریخی ،مذهبی
و میراث فرهنگی
تشکیل کالسها و کارگاههای آموزشی و ترویجی برای مردم با هدف حفظ هویت و
ارزشهای نیاکان
فرهنگسازی و آموزش شاخصههای طبیعی ،ارزشهای تاریخی و مذهبی و همچنین
میراث فرهنگی بم به نسل جدید
شناساندن و آموزش ارزشهای ارگ به نسل جدید و همچنین تأکید بر ارگ به مثابهی
درس عبرت از زلزله
حمایت از مطالعات و پژوهشها پیرامون شناسایی و حمایت از میراث معنوی بم
حمایت از پژوهشهایی پیرامون ارزشهای نخل ،سمبل نقشانگیز ایرانی و در معرض
تهدید
پرهیز از سوزاندن نخلها به دلیل وابستگی عاطفی و تعلق خاطر بمیها به درخت خرما
توجه به نیازهای پنهان و ناملموس مردم بومی از طریق مشاورههای جمعی با آنها
احترام و ارج نهادن به نیازهای معنوی و نامحسوس مردم
برنامهریزی جامع و منسجم به منظور حراست از هویت و خاطرات جامعه بم
مدیریت علمی و کارامد خاطرات جمعی جامعه بم توسط متخصصان و جامعهشناسان
مجرب
جمعآوری عکسها و مدارک گذشته بم از مردم بومی به منظور مستندسازی و حفظ آثار
ارزشمند
توجه به بازسازی فرهنگی ،اجتماعی و روانی در کنار بازسازی کالبدی
تقویت اعتماد بین مردم بومی و مسئولین
احیاء تصویر شهر قبل از زلزله با بکارگیری نمادها و نشانههای فرهنگی
حمایت از طرحهای گردشگری به منظور رونق دوباره شهر
انعکاس چهره ارزشمند شهر بم در ادبیات و سینما

پیشنهادی
پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم

پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده

اصل هویت
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مشارکتپس از زلزلهی سال  1382بم با رویکرد خاطرهی جمعی
اصلی بازار
بازسازی محله
اصل مشارکت
اصل هویت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
پیشنهادی
بخش اول ،بند  ،7-2د
بخش اول ،بند  ،7-2د

اصل هویت
اصل هویت
اصل هویت
اصل هویت
اصل هویت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل مشارکت
اصل هویت

بخش اول
بند  ،7-2ب
بخش اول بند  ،7-2ب

پیشنهادی
پیشنهادی

پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی

پیشنهادات در حوزه
برنامه بازسازی بم

پیشنهادات در حوزه
بیانیه بم

پیشنهادی
پیشنهادات برای
بازسازیهای آینده

اصل هویت
بخش دوم
بند  ،3خ
بخش دوم
بند  ،3خ
بخش دوم
بند  ،3خ
بخش دوم
بند  ،3خ

اصل هویت
اصل هویت
اصل هویت
اصل مشارکت
اصل هویت

پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی
پیشنهادی

Public Art

1
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دســتاورد مقالــه حاضــر بــرای بازســازی از منظر خاطــره جمعی،
نگــر آن اســت کــه در برنامهریزیهــای بازســازیهای مشــابه در
بیا 
آینــده بایــد به هویت و اعتقادات و باورها و هر آنچه که ســبب تداوم
رابطه پیش از ســانحه با بازســازی پس از آن در جامعه آســیبدیده
میشود توجه نمود .اصولی را که میتوان برای برنامهریزی بازسازی
پــس از ســانحه در نظر گرفت ،شــناخت پیشــینه جامعه ،عــادات و
رفتارهــا و تالش در تداوم باورها در راســتای تــداوم خاطرات جمعی
اســت؛ همان چیزی که یکپارچگی جامعه را قوت میبخشــد .یکی
از اصول بازســازی در نمونه مورد پژوهش با توجه به رویکرد خاطره
جمعی ،مسئلهی انتقال خاطرات جمعی و حافظه تاریخی شهر به
نسلی است که ارگ ،بناهای تاریخی ،مذهبی و میراث فرهنگی بم را
به یاد نمیآورند؛ از این رو ،کیفیتبخشی به ارزشهای این فضاها
میبایست در اولویت برنامهریزیها و سیاستگذاریهای بازسازی

بــرای وضعیــت فعلی شــهر بم باشــد .در مجمــوع ،تحلیل و بررســی
محلهی بازار بم از منظر خاطرهی جمعی نشان میدهد که هرچند
مداخــات بازســازی منجــر به نابــودی بخش وســیعی از ارزشهای
ناملمــوس فضا و همچنین عوامل نقشانگیــز و خاطرهانگیز در این
محله شــده اســت ،ولی ایــن محله ،همچنــان انباشــته از خاطرات
جمعــی مــردم محلی بوده و در تصاویر ذهنی آنها ،باز هم بهعنوان
محل ـهای خاطرهانگیــز و مملــو از رویدادهــا نقــش بســته اســت.
رویهمرفته ،بازسازی محله بازار از منظر خاطره جمعی با توجه به
ً
اصول مطرح شده ،نسبتا ناموفق ارزیابی میشود .به منظور بهبود
وضعیت موجود ،پیشنهادها و دستورالعملهایی با توجه به اسناد
فرادســت (برنامه بازســازی و بیانیه بم) و همچنین پیشــنهادهایی
برای بازســازیهای آینده در محیطهای مشابه ،توسط نگارندگان
بیان میشود که در جدول  14دستهبندی شدهاند.

پینوشتها
1 Place Attachment.
 2محل ـهی بــازار ،بیش از یک قرن قدمت داشــته و هســتهی مرکزی شــهر بم
محسوب میشود.
3 Event Planning.
4 Place Memory.
5 Qualitative.
 6مراجعه شود به بخش چارچوب نظری.
 7در متــون پژوهش کیفی ،گاهی به مصاحبهشــوندگان ،مشــارکتکنندگان
هم میگویند.
8 Theoretical Saturation.
 5 9مقوله در حوزه کالبد 2 ،مقوله در حوزه فعالیت و  5مقوله در حوزه تصورات.
 10تاریخ مراجعه به سایت3 :ام و 4ام فروردین .93
11 Labeling.
12 Close-in.
13 Far-out.
14 Central Category.
 15مفاهیم با رنگ قرمز نمایش داده شدهاند.
ً
 16در اینجا صرفا تعدادی از مفاهیم ذکر شده اند .به منظور دستیابی به کلیه ی
مفاهیم استنتاج شده از مصاحبه های عمیق ،رجوع شود به رساله کارشناسی ارشد
با عنوان "بازسازی محله بازار از منظر خاطره جمعی ،پس از زلزله سال  1382بم".
 17توجه شود به بخش چارچوب نظری.
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