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   دهيچک       
برقرار  ها انسانو  ها سنگان يرا که م يرابطه ا توان ينم يگر برد، به همان آسانيد يبه جا توان يمرا  ها سنگاگر 

مهم  يژگيک ويدهدکه حس مکان به عنوان  يپاسخ م ين سؤال اساسينوشتار حاضر به ا ر داد.ييشده است، تغ
ج يظاهرشود. نتا يفرسوده شهر يها بافت يبازساز يها طرح يک مانع در اجرايبه عنوان  تواند يمچگونه  ياجتماع

مالک) در منطقه آبکوه شهرمشهد نشان ( همشارکت کنند چهارحس مکان و مقاومت تجربه  يدارشناختيل پديتحل
ک ي، روابط نزديمتعدد از مکان زندگ يوجود خاطرات و تجارب ذهن ،در محل يسابقه سکونت طوالنکه  دهد يم

ت از ي، حضور مداوم در محل و رضايها، آداب و سننن پابرجا در محل زندگ يگان و هم محلگيبا همسا ياجتماع
ن ينهفته درا يمعنائ يواحدها نيتر مهمدرمحل از  يشهردار يملکرد کالبداز ع يتينارضا ،مسکن يسنت يالگو

به مکان  يگر داللت بر تعلق اجتماعيد يو از سو ها آن يک سو داللت بر تعلق کالبديتجارب هستند که از 
که خود داللت  شوند يمتجارب) محسوب ن (ن متيا يا تم اصليدو معنا  ،ن دو نوع تعلقيآنان دارد. ا يزندگ
ک است يار به هم نزدين مشارکت کنندگان بسين تجربه دربيدارند. دارد و ا »حس مکان« يمرکز يبر معنا يروشن

 . منطقه آبکوه استه بافت فرسود مرمتمقاومت در برابر طرح  يبرا يل مشترکين امر دليو ا

  
 .بافت فرسوده مرمت ،، بافت فرسودهياجتماع ، مقاومتيحافظه جمعحس مکان، : يديکل يواژه ها            
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  دمهقم -١
آيند كه  پذير شهر در برابر مخاطرات طبيعي (به ويژه زلزله) به شمار مي هاي آسيب هاي فرسوده، محدوده بافت

حسب است که  ين درحاليا).۱٤ تيساوب د (يابي هستن نيازمند برنامه ريزي و مداخله هماهنگ براي سامان
ران، يدرا شهرها سطح ددرصد ۱۰حدود درحال حاضر بطورمتوسط شهرسازي معماري يعال شوراي گزارش

ه ب فرسوده بافت يمرمت يها طرح ياجراامروزه  هن حال کي.درع)٢٢ تيسا(وب( دهست فرسوده يها بافتشامل 
مهم ک مانع ي، ها طرحن يا ير اجرايدر مسن يمقاومت مالک، مرس يمبه نظرري، اجتناب ناپذ،ديدالئل عد

 يها طرحنفعان يذ نيتر مهمن که از يمقاومت مالکبا  يضرورت مواجهه اصولد. ضآ يبه حساب م ياجتماع
مرمت د. ميقرارگ يمورد بررس يشترين واقعه با عمق بيکه ا کند يمهستند اقتضاء  يشهر يمرمتو  يبازساز

 يهمکارو هاست بافتن يا نيژه مالکيشهروندان به وو مشارکت  يهمکارمستلزم  شهري فرسوده يها بافت
استفاده  که رود يم آن ميب. بعالوه آورد يمفراهم  ها طرحن يا  تموفق يالزم را برا ين اجتماعيتضم ،ها آن

جه يآنان و در نت يد مقاومت و ناآرامي، به تشد،ن به همکاريواداشتن مالک يبرا يفشار و الزام قانون يازاهرم ها
فرسوده  يها بافتن يمالک يل مقاومت و عدم همکاريدال ين رو بررسياز ا نجامد.يب ها طرحن يشترايب يناکام

از  يز حاکيقات مختلف نيج تحقياست و نتا يضرور يشهر يو بازساز يتوساز يها طرحشبرد اهداف يپ يبرا
 يهمکارعدم   هعماز عوامل  يمرمت يها طرحربط يذ ين از سازمانهايمالک يتيو نارضا ياعتماد ين است که بيا

 .)۱۳۸۶۶ يزدينتظارا؛ ؛۱۳۸ صغرپورا؛ ۱۳۸۸ ،يوسفي( هاست طرحل ين قبيدرا  نآن
 يمرمتو  يبازساز يها طرحوجود دارد وازآنجا که  يدگيشهرها درهم تن يو بافت فضائ ين بافت اجتماعيب        
 يرا متوجه بافت اجتماع يبي، آسبين تخريهمراه است و ا يافت فضائب بيتخر باغالبا  هفرسود يها بافت

موريس هالبواکس  يجامعه شناختمطالعات روبروست.  ياجتماع تبا مقاوم ها طرحن يا يلذا اجرا دينما يم
از نظر او . ن آشکارساخته استيساکن يرفضا را بر برحافظه و خاطرات جمعيتاث يبه روشن يدربارة حافظة جمع

معتقد است، اگر  او .آورند يماد يرا شکل داده، به  ها آن يط زندگيخود را با کمک آنچه که مح ي گذشتهافراد 
برقرار  ها انسانو  ها سنگان يرا که م يرابطه ا توان ينم يبه همان آسان، گر برديد يبه جا توان يمرا  ها سنگ

نه  ،شان سازگاراستيکه با عادتها کند يم يزندگ يدر محل يک گروه انسانيکه  ير داد. وقتييشده است را تغ

                                                   
اي  معرف فقدان سيستم سازهاند از: ناپايداري كه  عالي شهرسازي و معماري ايران، عبارت هاي فرسوده براساس مصوبه شوراي هاي تشخيص بافت شاخص  ٤

هاي مناسب و قلت معابر با عرض كافي براي حركت سواره است. ريزدانگي كه  مناسب و غيرمقاوم بودن ابنيه است. نفوذناپذيري كه معرف عدم دسترسي
هاي شهري است  فرسوده، بلوكهاي  هاي تفكيك زمين) كوچك با مساحت اندك است. مبناي شناسايي بافت ك معرف فشردگي بافت و كثرت قطعات (پال

درصد  ۵۰آيد. بلوك ناپايدار، بلوكي است كه حداقل  درصد قطعات آن مشمول هر يك از معيارها باشد، فرسوده به شمار مي ۵۰و هر بلوك شهري كه 
درصد عرض معابر  ۵۰بلوكي است كه حداقل بلوك نفوذناپذير،  اي مناسب و عدم رعايت موازين فني است. بناهاي آن غيرمقاوم، به دليل فقدان سيستم سازه

(وب مترمربع است ۲۰۰هاي) آن داراي مساحتي كمتر از  ك درصد قطعات (پال ۵۰بلوك ريزدانه، بلوكي است كه حداقل و متر است ۶آن كمتر از 
  .))۱ت(يسا
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دش قرار يدر معرض د يخارج يايکه اش يماد يرهايتصو يه تواليز بر پايبلکه تفکراتش ن اش يرونيبفقط رفتار 
، معابر و ها ابانيخ ،ها کوچهب يتخر رسد يمن رو به نظر ياز ا .)۱۳۵ :۱۳۸۳ الکوفيف( ابدي يمانتظام  دهند يم

را ن) ين (مالکيساکنمقاومت  ،کند يمدا ين برخورد پيساکن ين جهت که با خاطرات و تعلقات مکانيازا، ها خانه
  خواهد داشت. يدر پ

 يها بافت يمرمت يها طرح ن دربرابريو مقاومت مالک حس مکانتجربه ه ن است کيا هدف نوشتارحاضر       
   ل قرار دهد.يمورد تحلمنطقه آبکوه شهر مشهد بر با تمرکز مشهد  يفرسوده شهر

 
  يسوابق نظر -۲

ه حس ي، نظريجمع ي حافظهه ينظر: م نموديتقس يسه دسته کل به توان يمرا  مربوط به مکان و انسان اتينظر        
ال يکه ذ )يخيرتا يب و حفظ حافظه هايه رد تخريرو نظ خاطره ساز يه معمارينظرر (شه يات مرمتيمکان و نظر

   : گردد يم حيتشر
 
  يجمع ي حافظهه ينظر - ۱-۲

که عبارتست از ساز و  يعادت ي حافظه: نهد يدو حافظه تفاوت م نيباست که  ين کسياولبرگسون         
 دوم است. يجسمان يو عادت يكيمعنا تكرار مكان نيكه به عادت شباهت دارد. حافظه در ا يحركت ييكارها
و اشاره به ذهن  دهد يم ليانسان را تشك يبعد روح، ماست ي روزانهاعمال  ي همهمحض كه بازنمود  ي حافظه

ر يآگاه و غودناخ( يضمن خاطرات ي دسته دو را به ز، خاطراتين نيبنجام .)Fowler 2005: 72-53د (دار اريناهش
بر ذهن به  ين است که اثر خاطرات ضمنيا ها آنتفاوت  .کند يم ميتقس آگاهانه)ح (يصر خاطرات و )ياراد

  .)۱۳۸۸بخش تاج د (آور ياد ميبه  يشتريات بيخاطرات را با جزئ اين شتر و ماندگارتر است و شخصيمراتب ب
 يابيباز«دارند:  يفرد يکه محتوا ميآور يماد يرا به  يياهايهالبواکس معتقد است که ما به ندرت رو       

 ي حافظه، از نظر او. »ستيممکن ن کنند يم يجامعه زندگکه در  يخاطرات حافظه، خارج از چارچوب افراد
از نشانه  ياجتماع يق ساخت و ساز و بازسازيژه از طري، به ومکان)ل (مح ي حافظهق يبه طور فعال از طر يجمع

 ما محيط آنچه کمک با را مان گذشته مااز نظر هالبواکس،  .)Halbwachs 1992( ابدي يماستمرار گروه  يها

 ترتيب بدين .دارد يبستگ يعاطف اجتماع يک به يفرد ي حافظه. ميآور يم ياد به دهد يم تشکيل را
 يمعنو ينيازها با و باورها با را يقديم وقايع تصوير که است گذشته يبازساز ينوع اساساً يجمع ي حافظه

 خاطره يک با مکان چند، باشد تکه تکه صورت به است ممکن يبازساز اين. کند يم سازگار حاضر زمان

 يبازساز حالت، دو هر در ا. امباشد خاطره چندين جايگاه مکان يک متمرکز صورت به يا باشند متناظر
  .)۱۳۵: ۱۳۸۳ الکوفيف( کند يم کمک گروه هويت تحکيم به گذشته

 
 



 

٤ 
 

 حس مکان يدارشناسيپد - ٢-٢

 هستند. يدر داخل مکان قرار دارد، واجد معن کند يمکه فرد حس  يبا توجه به درجه ا ها مکاناز نظر رلف        
 حس نيا. است روزمره يها تيفعال و نمادها درك واسطه به مکان با شدن مرتبط معناي به مکان حس

 مختلف طوحسابد. از نظر او ي گسترش و عمق زمان گذر با و آمده وجود به فرد يزندگ مکان در تواند يم
 نمکا با يسطح ييآشنا، مکان با يمعمول ييشناآ، مکان با قيعم اريبس ييآشنا :از عبارتند مکان با ييآشنا

)1976 Relph(. يتز استيفر) لsteel(، تعاملي  ي رابطهانسان و مکان يک  ي رابطه: ديگو يمحس مکان  ي درباره
. بنابراين، چگونگي رنديگ يمو سپس از آن  دهند يماست؛ يعني مردم چيزهاي مثبت يا منفي را به محيط 

 مکان حسنکرهوف ياز نظر بر .)Steel 1981ت (اثرگذار اس ها آنتأثير محيط بر  مردم در کيفيت يها تيفعال

 به آنها تعلق احساس و افراد تمندييهو به و باشد يم افراد يعاطف ادراك و لذت ت،يامن احساس براي يعامل

 يمذهب مراسم و اعمال که ييجا يخيتار لحاظ از دارد. مکان روح به کينزد ييمعناو  کند يم کمک مکان
 زيمتما ها مکان ريسا از آن را احترام احساس نيا و ديگرد يم اي ژهيو مکان به لي، تبدافتاد يم اتفاق آن در

  .)Brinckerhoff 1994( شد يمده ينام مکان روح و کرد يم
و  شود يمن يو سپس با خاطره عج شود يم، درک شود يماست که احساس  ييدگاه شولتز مکان فضاياز د       

ده يج حس مکان نامياست که احساس نسبت به مکان و آنچه به را يو خاطرات بشر ين در حاالت روحيبنابرا
ط يبا مح ها آن ي واسطهکه به  شود يمل قائ يژگيانسان چهار و يبران رابطه شولتز ي. در ارديگ يم، شکل شود يم

م يتقس( نگرايبا د يهست ،الوگ و گفتگويد ط،يمحادراک و فهم  ،يحاالت روح :کند يمارتباط برقرار 
استفاده » مکان دوستي«به جاي حس مکان از اصطالح  ،)Tuanن (توآ. )۱۰۳: ۱۳۸۲شولتز ) (نگرايبا د يفضامند

 مکان .داند يم ها قرارگاه اي ها مکان و مردم انيم رگذاريتأث و پرمحبت وندييپ را ياو مکان دوست. کند يم

 کي حس و باشد يعاطف اي يحس ،يشناخت ييبايز تواند يم که شود يم ابراز يمتفاوت يها صورت به يدوست
 از .)Tuan 2001( تاس فرهنگ نشيآفر و يرونيب کالبدي طيمح به يکيولوژيب اي يستيز واکنش شامل مکان

 و آورد يم وجود به وحدت و کرده برقرار ارتباط مکان و انسان انيم که است يعامل مکان حس زين نچيل نظر
 جاديا را مکان حس تا باشد انينما و يماندن ادي به ،ييشناسا قابل و باشد داشته يادراک قابل تيهو ديبا فضا

تعلق مکاني به اين معناست که مردم . باشد داشته همراه به زين تعلق احساس تواند يم مکان حس نوع نيا. کند
گر يد يي. او در جاکنند يمتعريف  ،اند کردهمکاني که در آن به دنيا آمده و در آن رشد  ي واسطهخود را به 

 و بخشد يممشترک  يتيهو ها آن، به ها انساناز  ين جمعياتحاد ب يبودن، با برقرار يمکان به شرط دائم: ديگو يم
 ي: :کند يم نييتع سطح هفت مکان حس براي ،)٩٩١( ييشاما. ۱۳۷۶ نچيل» (دکند يجامعه را استوار م يه هايپا

 با شدن يکي ؛مکان به يدلبستگ ؛مکان به تعلق؛ مکان کي در رييقرارگ از يآگاه؛ نمکا به نسبت يتفاوت

  .)Shamai 358-347 :991ن (مکان براي فداکاري؛ مکان در حضور ؛مکان اهداف
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  خاطره ساز يمعمار يه هاينظر - ٢-٣
توجه  ياجتماع - يفرهنگ ياز نگاه يبود که به معمار ين کساني، از اول)John Ruskinن (يجان راسک       

 ييبايز يعيط طبيدر مح ها آنمربوط به  يخيتار يها بافتشهرها و  ن،يراسک يسازمنظر ي هينظر . طبقکرد يم
اند  آمدهبه وجود  يعيطب يانسان ساخت و فضا يکباره خلق نشده اند بلکه از تعامل فضايکه به  اند گرفتهقرار 

خاطره است و از نظر او  ها آناز  يکيکه  داند يمهفت مشعل  يرا دارا ياو معمار. )۱۳۸۱ يمقصودو  يبيحب(
) Camillo Sitteت (يلوسيکام يشهرها يخيت تاريهو ي هينظرن راستا يخاطره است. در هم يبه معنا يزندگ

 يشهر يمعمار يد برايکهن به سرعت عبور کرد. بلکه با يها بافتد از يوجود دارد. او اعتقاد داشت که نبا
 يريکه موجب شکل گ يبه نحو ،ر گذاشتيتأث يق آن بر حواس انسانيرا به کار بست که از طر يد اصوليجد

با ي) به مرمت، زCharls Jenks()۱۹۳۹ز (چارلز جنکنگرش . )۱۳۸۱ يمقصودو  يبيحبد (وخاطره در افراد ش
ساکنان  يزنده کردن باورها و تصورات محل ،کهن يها بافتاز دخالت در  ياست. هدف و يو مفهوم يشناخت
 .باشند يمکند، بلکه مشاور او استفاده کنندگان آن  يخانه را طراح ييد به تنهايطبق نظر جنکز معمار نبا است.

   
  يخيتار يب و حفظ حافظه هايات مربوط به رد تخرينظر - ٢-٤
 ي رندهيدربرگ يخيتار يکهن معتقد است که بناها يها بافتر خصوص ) د۱۹۳۱- ۱۹۹۷( يآلدو راس       

ل فار يتر ها دارند.ت شهريدر خلق هو ياست و نقش اساسمتعدد در گذشته  يها نسلخاطرات، افکار و آثار 
)Terry Farrell()۱۹۹۳ از اعتقادات و  ينه ايو کهن به عنوان گنج يخيتار يها بافتو  ها مجموعه) به بناها و

، يب و بازسازيرد تخر شاملفارل  يها دستورالعمل مردم گرا است. يکار ،. به نظر او مرمتنگرد يمخاطرات 
ت راپاپور. )۱۳۸۱ يمقصودو  يبيحب( باشد يمم يد و قديجد يان بناهايمشارکت مردم در مرمت، انطباق م

)Rapoport( )۱۹۹۰( ات مکان در ياز خصوص ير در برخييمعتقد است تغاست که  يگر از افراديد يکيز ين
 يوقت و ميبر يمن يرا ازب يشهر ي، فضاميبر يمن يمرجع را از ب يمکانها ي. وقتکند يمجاد يت فرد اختالل ايهو
 ين بيبنابرا ش وجود ندارد ويبرا ييآشنا يشهر ندارد. فضااز  ياليچ صورت خيه يافتاد، نسل آت ين اتفاقيچن
 .شود يمت يهو

  
      حس مکان يچارچوب مفهوم - ٣ 

مجدد  يب و بازسازيت از مکان، تخريجمع ي هيتخلاست که موجب  يمرمت شهر ينوع يشهر يبازساز       
 يکسان حافظه) يايجغراف( يجمع ي حافظهحس مکان و محالت،  يند بازسازيرفرا. دگردد يم يمحالت شهر

 يها طرحر مقابل و سبب مقاومت آنان ددنشو يخته ميرانگب ،مدت درآن مکان دارند يطوالن يکه سابقه زندگ
 جاديا عوامل از ،شود يم ييرمزگشا فرد توسط مکان ادراك از پس که يميمفاه و يعانم. شود يم يبازساز
 يمکان با رابطه هرگونه اي عاطفه اي حس کي معناي به تنها مکان حس صورت نيا در. هستند مکان حس
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 کي ميمفاه و اياش اشخاص، موضوعات، به آن با فرد که است يشناخت ساختاري و نظام بلکه ست،ين خاص
 و نيساکن اصالت، ت،يمالک کالبدي، تيشخص )،Salvesenن (سالواس نظر ز. اکند يم دايپ تعلق احساس مکان

 ليتشک اجزاي ،يجمع و يخصوص فضاهاي و ديخورش آسمان، اهان،يگ آب، مانند عتيطب يرفاه ليوسا

ش يپ يکردهايروحسب  ). Salvesen 46-31 :2002د (مؤثرن مکان حس خلق در که هستند مکان ي دهنده
  منظورداشت :  توان يمل يمطابق شرح ذ يو اجتماع يدوبعد کالبد يبطورکلحس مکان  يرا، بگفته

که موجب تعهد و  با مکان اشاره دارد يارتباط عاطف يحس مکان در واقع به نوع :يکالبدتعلق  ٣-١     
) Shamai) (2001 Tuan( )1994 Brinckerhoff 1991( شود يمط يمح يبرا يا فداکاريط و يبه مح يوفادار

)1981 Steel (. طين فرد و مکان است. تعهد به محيب ير محکميزنج ،احترام به مکان ن معتقد استچنانچه توآ، 
 انيم رگذاريو تأث پرمحبت وندييپ را ياو مکان دوست و احساسانه است. يلمس کردن شناسانه، ييبايز يحس

 براي يعامل مکان حست ز معتقد اسينکرهوف نيبر .)Tuan 2001( دانند يم ها قرارگاه اي ها مکان و مردم

ز يگر متمايکدياز  ها مکانو  )Brinckerhoff 1994( باشد يم افراد يعاطف ادراك و لذت ت،يامن احساس
تصور مکان نه فقط کالبدي، ز معتقد است يل ني. استآورند يمن به وجود يژه در ساکنياحساس و يو نوع شوند يم

رفتار و آنچه انسان به آن ، بلکه رواني و تعاملي است و حس مکان به عنوان يک تجربه، از ترکيب يک مکان
 خود طيمح از مردم فردي ادراك مکان، حس )١٩٩٢( ومنيهازنطر ). Steel 1981( ديآ يم، به وجود دهد يم

 تمندييهو به مکان حس نکرهوف اعتقاد داشتيبر .است طيمح آن از ها آن ي آگاهانه اديز و کم احساسات و

ن مرحله از حس مکان، يز معتقد است که در چهارمين يشاما. کند يم کمک مکان به آنها تعلق احساس و افراد
 با بلکه است، آگاه مکان نمادهاي و نام از تنها نه فرد سطح، نيا رد. کند يمفرد خود را متعلق به مکان احساس 

  .دارد زين داشتن مشترك ريتقد و بودن احساس مکان
 حس، نيا باکه در آن مکان حضور دارند، اشاره دارد.  يگراني: حس مکان به ارتباط با ديتعلق اجتماع ٣-٢      

چنانچه . کند يم نيتأم را مکان آن در موجود ر موضوعاتيسا و اشخاص م،يمفاه يتمام با فرد ي رابطه مکان
معتقد است زيرلف ن.)۱۰۳: ۱۳۸۲شولتز ( کند يمم يگران تقسيعالم را با د ن نکته اشاره دارد که انسانيبه اشولتز 

 بدون و قيعم مشارکت شامل و است يو فرهنگ يجمع باشد، فردي که آن از شتريب که ارتباط انسان با مکان

ن يتحاد بجاد ايبا ا، باشد ين رابطه معتقد است اگر مکان دائميدر انيز نچ ي. لاست مکان کي نمادهاي در شهياند
 و اجتماع به شامل تعلق را مکان ز حسي) ن١٩٩٢ومن (ي. هبخشد يمت مشترک يهو ها آنبه  ها انساناز  يجمع

 .داند يم يمحل حس
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  روش -۳
 يها بافت يبازساز يها طرح يبرابر اجرا در يل مقاومت اجتماعيبردن به اعماق حس مکان و تحل يپ       

 يپ يبرا يتجرب يدار شناسيروش پد از حاضر نوشتاردر است. يفيک يها روشاز  يريمستلزم بهره گ ،فرسوده
ن يو فرسوده ا يميقد يها بافتآبکوه مشهدکه جزء نطقه ن) مين (مالکيمقاومت و مخالفت ساکنبردن به کنه 

 شده است يريبهره گ ،٥ديآ يمبه حساب رشه

وه هدفمند و با حداکثرنوسان يبه ش ها نمونهن مطالعه، يانجام ا يبرا کند يماقتضاء  يتجرب يدارشناسيهمچنانکه پد
 ي همه اشتراک).وجه ۱۳۹۰،؛ محمدپور۱۳۸۷ک، ي؛ فل۱۳۸۸مان، يااند ( شدهازلحاظ موضوع مطالعه انتخاب 
 يشهر يمرمت يها طرحدر معرض قرار گرفتن ز يآبکوه و سعدآباد و ن ي محلهمشارکت کنندگان سکونت در 

حاضر و مقاومت کرده  يکه در برابر شهردار ها آن:اند شدهم يکه از لحاظ نوسان مقاومت به دو دسته تقس است
موافق بوده و حاضر به فروش  يبازسازطرح  يبا اجرا که ييو آنهااجراء طرح نبوده اند  يخود برابه فروش خانه 

  .اند بودهملک خود 
گان بعالوه اسناد و شواهد گانه از مشارکت کنندق و چنديعم يمصاحبه هاق انجام ياطالعات مورد نظر از طر 

در سه مرحله با مشارکت کنندگان  يعمق يصاحبه هام. تده اسيگرداصل ح) ۱۳۸۷،يپرتو( لموجود درمح
ر يک تصويدست آوردن ه ن بيجاد اعتماد متقابل و هم چنيو ا يجاد هماهنگيا يصورت گرفته است. نخست برا

افت اطالعات خاص در مورد يدر يبرا انجام شد. در مرحله دوممرحله اول مصاحبه  ،نظرده مورد ياز پد يکل
. ته اسانجام گرفتتر قيعم يها مصاحبه ،يمرمتطرح  يمقاومت آنان دربرابراجرا ستهيده مورد نظر و تجربه زيپد
با رجوع به مشارکت کنندگان موجود  يها ابهام و شده بينيمرحله اول و دوم باز يها پاسخ ،سومرمرحله د

  ده است. يبرطرف گرد
در مقاومت  وبه محل  يدلبستگ يها تجربه( نمت يل معنائيمتن، تحل يو آماده ساز ها مصاحبه ياده سازيپس از پ
انجام گرفته و براساس آن  ينشيوگز يحورم ،باز يک کدگذاريبا استفاده از تکن) محله مرمتطرح  يبرابراجرا
ال ي) که ذ١٣٩٠، يابعت ،يوسفي ؛١٣٨٧،کيفل( هدياستخراج گرد ،ن تجاربيا يمرکز يها تمو  يمعنائ يواحدها

  . گردد يمل اشاره ين تحليج ايبه نتا
 
   ) :ها افتهيل متن (يج تحلينتا - ٣-١
  مکان مرمتتجارب حس مکان و مقاومت در برابر  اشتراک ۳ - ۱-۱

 يکيبه جز  درمحله برخوردار بودند چند نسل)( يسکونت طوالن يازسابقه مشارکت کنندگان  ي همه -       
   :کردند يم ين سال در آن محله زندگيچندهمسر او  ي خانوادهازدواج وارد محله شده بود اما هاکه براثرازآن

                                                   
ن محله که اکنون در يسال قدمت دارد . ا ۳۰۰ل به مشهد است که حداق يمياز محالت قد يکيهکتار،  ۳۸آبکوه و سعدآباد با وسعت حدود  يمحله   ٥

  ).۱۳۸۶يدي(سل شده است يآبکوه و سعدآباد تشک يوستن دو قلعه يمرکزشهرمشهدقرارگرفته از به هم پ
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 ي دهيزائمن »/ «نجا هستن.يپشت ما ا ۳نجه بوده. االن يشه مان ايدامانه. رجد ،يباباهاما يادگاريه) ان(خ يا«
نجا يبودم. پدربزرگ مادربزرگمم هم اينجا ياز بچگ ينيچه آبکوه هستم، ب» / «نجا خاک کرداين. پدرمو منجايا

  »بودن. 
: کنند يم ياوندانشان در همان محله زندگشياذعان داشتند که اغلب خومشارکت کنندگان  ي همه -       

من داخل  يپدر يخونه »/ «. خودمانه نييپا ي طبقه پسرم کي ،ي محله نيهم تو پسرم کي» / «نمشون هسته«
. من و مادر شوهرمو برادر تو يك خونهم يبالً ما چند خونواده بودق»/ «.نجا هستنيهم همشون ن محلس.يهم

 .»شوهرم

هر دفه روضه،  .شترهيمن ب به راشون ييراينجا گيا« در محله حاکم بود. يقو يگيو همسا يروابط هم محلگ -
. هر نفرم ۷۰ما »/ «م.شتر دوس دارينجارو بيا يها يله ا. هم محميام ختم انعام، دوره قرآن دارن ،ارت عاشورايز

  .»گه ماهايم دين. محلين اطراف ميک کدوم مان هستش. همه از ايهفته خانه 
ن محله ياد بود. معموال محل کار افراد ساکن در ايدر حد نسبتا ز ها نمونه ي همه ي محلهزان حضور در يم -       

 ها هينيحسمحله مانند مسجد و  يعموم يها مکانمنظم در  يدر همان محله بود، زنان خانه دار جلسات مذهب
  »ختم انعام، دوره قرآن دارن. ،ارت عاشوراينجا هر دفه روضه، زيا«:  کردند يمبرگزار 

  رفته بودند: يدر محله را پذ يرات کالبدييجاد تغيلزوم امشارکت کنندگان  ي همه -       
 يليانو برن خيخوان ب ينا ميماش ييه وقتاير کنن. ييد همه تغيبا يميقد يک و خونه هايتنگ و بار يکوچه ها«

د يبا يگه شهرداريه خرده شکلش عوض شه ديد يه، بايميخونه هاش قد يليخ»/ «شن.  يدچاره مشکل م
   »کنه. يبازساز

  :ت داشتنديو نوع آن رضا ياز روابط هم محلگمشارکت کنندگان  ي همه -
داره حتماً  يک مشکلي يکيکنن. مثالً اگه  يکمک م يليگه خيداره، پر عاطفه ان، به هم د يخوب يليخ يمردما«

  »کنن. يمن مشکل دارم حتماً کمکش م به گه اديبه باشه  يديه فرد جدياگه  يکنن. حت يکمکش م
ز يبافت و ن مرمتطرح  يدر اجرا ژهيبه ومشهد درمحل  يعملکرد شهردارمشارکت کنندگان از ي همه -       

  م باشند:يل بودند خود در طرح سهيو ما بودند ي، ناراضها نيزمد يخر
م. يباشه ما خودمونم دخالت کن ينکه دولت تنها مجرينه ا يب نداره ولينجارو بسازن عيخوان ا ياگه م«

  »مشارکت خودمونم باشه.
ار يآبکوه بس ي محله يها نيزم يبرا يشهردار ين شده از سوييمت تعيمعتقد بودند قمشارکت کنندگان  ي همه -
 ها آننکه يامر اشاره داشتند: اول ا به دو يتين نارضايح علت ايدر توض ياست. به طور کل يمت واقعياز ق تر نييپا
از مشهد قرار دارد  يآبکوه در قسمت ي محلهچون معتقد بودند که  دانستند يم تر شيبآبکوه را  يها نيزممت يق
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د يقدرت خر ها آن، يشهردار ين شده از سوييمت تعيمعتقد بودند با ق ها آننکه يدارد. دوم ا يتر شيبارزش که 
  :گر از مشهد را ندارنديد يچ جايملک در ه

  »خواهد يمامالک قلعه آبکوه را مفت  يهردارش«
. دادند يمح يترج ها خانه يد و آپارتمانيرابر شکل جد يياليو و يکل سنت، شمشارکت کنندگان ي همه -       

  ست : ين ها آن يو هم محلگ يگيهمسا يروابط قوارتباط با  يبن امريا
  »پارتمان دوس دارم. آشتر ازيب يليرو خ يياليوخونه   اط دار دوس دارن. من خودم شخصاينا همه حيا«

  خود را دوست دارند: ي محلهابراز کردند که  مشارکت کنندگان ي همه -       
االنم اگر بتونم باز م... يم نقل مکان کنينجا مجبور شدي... ما از ام ه احساس تعلق بهش داريدوسش دارم.  يليخ«

  .»گردم يمبر 
  
  مکان مرمتافتراق تجارب حس مکان و مقاومت در برابر  ۳- ۲-۱

ه منطقه آبکو مرمتبراساس حداکثر نوسان از لحاظ مقاومت در برابرطرح  ها نمونهبا توجه به انتخاب        
حس ) شده بودند، خود يفروش خانه هاه (که حاضر به ترک محل يود کسانبن يبرافرض ، ها نمونهانتخاب 

که  ي. در حالباشدباالحس مکانشان مقاومت کرده بودند)، د (حاضر به ترک محله نبودن که يو کسانمکانشان 
فروش خانه مربوط به از نظر تعلق به مکان،  ها نمونهنشان داد که تفاوت سته مشارکت کنندگان يل تجارب زيتحل

که ک مورد از مشارکت کنندگان يه است. آنچنانکه بود ها آن يسته محليو تجارب زن سر ينبود بلکه تحت تأث
ز از فروش خانه يرا ناگرخود  ،يو به علت مشکالت مالبود  به مکان باال شتعلق، حاضر به فروش خانه شده بود

در  را ياديوقت ز ،باال يمکان فروش خانه) به علت تعلق يعنيه (ن حال با وجود ترک محليو در ع دانست يم
 ي محلهبا افراد روابطش را خود اجاره کرده بود و  يميقد ي محلهک به يرا نزد اش خانه، کرد يم يمحله سپر

  حفظ کرده بود. خود  يميقد
مرتبط  ها آنسن شتر با يب ،تعلق به مکانث يتجارب مشارکت کنندگان ازحتفاوت  ،دانيم بهپس از وارد شدن 

که  يدر حالاست.  ار محدوديبسمحله با افراد خارج از  ها آنارتباط و  ترند يسنتغالبا ن باالتر، افراد يدر سن بود.
با افراد خارج از محله ارتباط دارند اگرچه ارتباط خود  تر شيبامروز جامعه،  يات زندگيمقتضافراد جوان تر بنا بر

ه محله ت افراد نسبت بيرات ذهنييگسترده تر ارتباطات منجر به تغ ي حوزهن يرا با افراد هم محله حفظ کنند. ا
  .شود يم يزندگ
جاد کرد، دارد. يدر محله ا توان يمکه  يراتييت نسبت به تغيت از کالبد که اشاره به شکل محله و ذهنيرضا

  : بودند يمسن بودند، از شکل محله راضمشارکت کنندگان 
  .»ي مغازهنجه قدم به قدم يا ه.ک مانينجه حرم نزدي. اکرده.. يترق يته الحمداهللا همه چدرس يخوبه. همه چ يهمه چ« 

  :  دانستند يم يرات در آن را ضرورييجاد تغيبودند و ا يکالبد محله ناراضاز ترهاجوان که يدرحال       
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 مينشست يمکه ما  ي، خونه قبليخونه ها گل ه.يميابونا همه قديخکمبود داره.  يليس. خين ها بچه به راگه، پارک يه ديمينجا قدياالن ا« 
  »د عوض شن.ينا بايعمرش بود. ا يو خورده ا ۱۰۰باور کن 

ر يتصو ،ازمحله وجود دارد. جوان ترها يمتفاوت يرذهنيصو، تدرتجارب مشارکت کنندگان مسن و جوان       
  آن دارند : يرمثبتي، تصوتر مسنو  يمنف

  .»هآبکو سعدآباد گل مشد يمگفت ا آقاما»/ «نجا بده.ي. طرز فکر مردم نسبت به اکخ خورده يهمه ميگن آبکو«
مشارکت کنندگان  .شکاروجود داردآتفاوت  ،ن مشارکت کنندگان جوان و مسنيز بينترک محله در مورد        

را علت  يز اجبار ماليکه حاضر به فروش شده بود ن يمحله نبودند و نمونه اترک به چ وجه حاضر يبه هسالمند 
  : دانست يمن امر يا
 يلينکه اونجا امکاناتم خي. با اگردم يمدوس دارم... االنم اگر بتونم باز بر  يلينجا رو خيا بچه هام م اگه نه منيم بفروشيشدمجبور « 

  .»مال جددامانه...  ي. ايباباهاما يادگاري يا». «هيعال
  داشت: يجوان نسبت به مهاجرت از محله نظر مساعد ي نمونهکه  يدر حال       

خونه  يها دوس دارن برن. ول يي. همه آبکوميمشکل دار يم. از نظر مالير يم ن فردايما هم خوب بخره يکه شهردار يصورت در« 
  »خرن.  يکم م يليهاشونو خ

 
  يريجه گينت -۴

مشمول  ها آنچهارمشارکت کننده ساکن دربافت فرسوده منطقه آبکوه مشهد که منازل سته يزتجارب ل يتحل      
متعدد  يوجود خاطرات و تجارب ذهن ،در محل يسابقه سکونت طوالنکه  دهد يمبوده نشان  يطرح مرمت شهر

، يها، آداب و سننن پابرجا در محل زندگ يگان و هم محلگيبا همسا يک اجتماعي، روابط نزدياز مکان زندگ
از درمحل  يشهردار يرد کالبداز عملک يتينارضا ،مسکن يسنت يت از الگويحضور مداوم در محل و رضا

 يو از سو ها آن يکالبدک سو داللت بر تعلق يکه از  هستندن تجارب ينهفته درا يمعنائ يواحدها نيتر مهم
 تجارب)ن (متن يا يتم اصلا يمعنا دو  ،ن دو نوع تعلقيآنان دارد. ا يبه مکان زندگ يگر داللت بر تعلق اجتماعيد
ن ين تجربه دربيو ا دارد دارند. »حس مکان« يمرکز يبر معنا يکه خود داللت روشن شوند يمسوب حم

بافت  مرمتمقاومت در برابر طرح  يبرا يل مشترکين امر دليک است و ايار به هم نزديمشارکت کنندگان بس
  منطقه آبکوه است. ه فرسود
، موافقت آنها به طور عمده آنان استحس مکان از  يشتر ناشيبافت ب مرمتبا طرح  ها آنکه مخالفت يدر حال

ر که به يدر مورد اخ .و مدرن) آنان است يسنت( ينسل يها ارزشاز  يز ناشين يتاحدو  يشه در مشکالت مالير
تفاوت حس  نيو ا کند يمجاد يا ترها مسنرا درحس مکان جوان ترها و  يتفاوت شود يممربوط  ينسل يها ارزش

ل به يتمان جوان ترها يچنانکه دربدهد  يرقرارميبافت تحت تاث يمرمت يرا در برابرطرح هانهامکان، مقاومت آ
   ش از سالمندان است. يمحل بترک فروش منازل و 
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 يتعلقات مکان ،استريده، اجتناب ناپذيبه دالئل عد يفرسوده شهر يها بافتمرمت  يها طرح ياجراکه يدرحال
با مقاومت  يضرورت مواجهه اصولهاست؛ لذا  طرحن يا ير اجراين سبب مقاومت آنان در مسيساکن يو اجتماع

 يطرح به جا يمجر يسازمانهاکه  کند يمهستند اقتضاء  يمرمت شهر يها طرحنفعان يذ نيتر مهمن که از يمالک
داوطلبانه  يهمکار يها زميمکان، به ها طرحن يدرا يکارن به هميواداشتن مالک يبرا يفشارقانون ياهرم هاه بريتک

اجرا  يرا بگونه ا يمرمت يها طرح رو آورده و ها بافتن ين ساکن در ايمالک ژهيبه ونفعان يانه ذيو مشارکت جو
 يمحله در طراح ينگردد و عالئم نماد ير اساسيين دستخوش تغيساکن يو اجتماع يند که تعلقات مکانينما

  د منظور گردد. يجد
  

 فهرست منابع و مأخذ     
و  يشهروندان مشهد در امور مربوط به شهردار يمشارکت اجتماع«)، ١٣٨٨اصغر پور ماسوله، احمدرضا، ( -۱

 شهر مشهد. ياسالم يها پژوهش، مرکز ٣ ي شماره. سال دوم يمشهد پژوه ي مجله، »عوامل موثر بر آن

 ،»يدگاه فرهنگيفرسوده شهري از د يها بافتبهسازي و نوسازي  يب شناسيآس« )،۱۳۸۶(، نيسح زدي،يانتظار -2
 .فرسوده مشهد يها بافت يو نوساز يش بهسازيهما

، انتشارات حوزه »يدر علوم انسان يفيو ک يق کميتحق يها روش يميپارادا يمبان«)، ۱۳۸۸، (يمان، محمد تقيا -3
 و دانشگاه.

 ين نشر: تهران ،يليجل يهاد ترجمه ،يفيک قيتحق بر يدرآمد). ١٣٨٧( هاوو ک،يفل -4

  ران: تهران.يا ياسالم ي، فرهنگستان هنر جمهور»مکان يدار شناسيپد«)، ۱۳۸۷ن، (ي، پرويپرتو -5
 .مشهد ي: دانشگاه فردوسارشد يان نامه کارشناسيپا ،»مرگ يداريپد يامعه شناسج«)، ۱۳۸۹(، حهيمل، يتابع -6

 .۲۰شماره  ،»د و کالنشهر مدرنيتجربه و خاطره در عصر جد يدگرگون«)، ۱۳۸۸ زمستانتاج بخش، گ، ( -7

 ، دانشگاه تهران.»يمرمت شهر«)، ۱۳۸۱(، ، مي، س و مقصوديبيحب -8

 ، نشر کومه: مشهد.»مسجد و موقوفات گوهرشاد«)، ١٣٨٦(، و همکاران، ا يديس -9

 ، نشر جام جهان: تهران.ي، نوروز برازجان»عنا و مکان، ميمعمار«)، ۱۳۸۲، (ورنبرگشولتز، ن - 10

 .: تهراننشر آگه ،ک گهريعباس ن ،»شهر يجامعه شناس«)، ۱۳۸۳(، انکلي الکوف،يف - 11

 .تهران، دانشگاه ينيبحر، »شکل خوب شهر يتئور«)، ۱۳۷۶(، نيوکنچ، يل - 12

 شناسان.، تهران: انتشارات جامعه»، ضد روشيفيق کيوش تحقر« ،)١٣٩٠( دمحمدپور، احم - 13

مجله راهبرد  ،»زنان شهرمشهد يمورد يررسب. گمر يمعنا يتجرب يدارشناسيپد« ،)١٣٩٠( هحيمل يتابع ،يعل يوسفي - 14
 .يانقالب فرهنگ يعال يرخانه شورايدب ،١٤-١٥شماره  ،١٣٩٠ ،فرهنگ

[15] Fowler, B, Collective Memory and Forgetting : Components for a Study of Obituaries, 
Theory, Culture & Society, 22, 2005, pp. 72-53. 
[16] Shamai, S, 1991, Sense of place: An empirical measure-ment. Geoforum, 22, pp. 347-358. 
[17] Salvesen D, The Making of Place, In Urban Land, Vol61, 7, 2002, pp. 36- 41. 



 

١٢ 
 

[18] Halbwachs, Maurice, 1925, On collective memory, Translated by L. Coser, 1992 ed. Chicago: 
University of Chicago Press 
[19] Relph, E, Place and Placelessness, London: Pion, 1976 . 
[20] Steel, F, The Sense of Place, Boston: CBI Publishing Company, 1981. 
[21] Brinckerhoff, J. j, A Sens of Place,a sense of Time, New Haven and London: Yale.University 
Press,1994. 
[22] Tuan, Y.-FSpace and Place: The Perspective of Experience, Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2001. 
[23] Hummon, D, Community Attachment : Local Sentiment & Sense of Place, New York: 
Plenum, 1992. 

      [24] Web site-1 : http://irandanesh.febpco.com/DetEssay.aspx?codeEssay=72781(01/16/2013). 
[25] Web site-2 : http://anjoman.urbanity.ir/showthread.php?tid=15729(01/16/2013). 


