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چکیده
بافت تاریخی مشهد با توجه به آسیبهای فراوانی که در طول زمان و به علتهای مختلف ناشی از مداخالت شهری
به خود دیده است ،درحال تخریب بوده و نیازمند حفاظت و برنامهریزی اصولی در راستای احیا و حفظ ارزشهای
ملموس و ناملموس بهجای مانده در آن است .هدف این پژوهش ایجاد معرفت نسبت به ارزشهای مرتبط با نقش
فرهنگی -تاریخی بازار قدیم مشهد در ذهن و خاطر ذیمدخالن است .پژوهش حاضر مبتنی بر راهبرد کیفی است
و با شیوه تحلیل تجربه به بررسی تأثیر مداخالت شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی محدوده بازار بزرگ تاریخی
مشهد پرداخته است .به این منظور ،از طریق پرسشگری نیمهباز شامل طرح سؤال و مصاحبه به نگرشسنجی جامعه
بومی بازار تاریخی مشهد (شامل بازاریان اصیل) پرداخته شده است .از عوامل تأثیرگذار بر پایداری حس مکان و حس
تعلق در مخاطبان یک ساختار تاریخی مانند بازار ،خاطرات جمعی است که از طریق افزودن معنی به مکان ،سبب
ارتقای هویت مکانی ،دلبستگی افراد به محیط و ایجاد بستر تعامالت افراد یک اجتماع با حوزههای کالبد ،تصورات،
فعالیت و رخدادهای موجود در مکان میگردد .نتایج بهدست آمده در این پژوهش نشان میدهد نحوه تأثیرگذاری
مداخالت شهری صورت پذیرفته در بخش بهجای مانده از بازار تاریخی شهر مشهد (بازار فرش) در هر چهار حوزه
مورد بررسی ،منفی و در معدود مواردی خنثی بوده است.
کلیدواژهها :مداخالت شهری ،خاطره جمعی ،جامعه بومی ،بازار تاریخی مشهد.

* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد معصومه غنائی با عنوان «تأثیرشناسی مداخالت شهری در محدوده بازار تاریخی
مشهد بر خاطرات جمعی جامعه بومی این بازار در وضع موجود» است که با راهنمایی دکتر علیرضا رازقی در دانشگاه هنر انجام
شده است.
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تأثیرشناسی مداخالت شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی
در بازار تاریخی مشهد

ساختار اصلی شهرهای کهن و سلسله مراتب کالبدی و فضایی آنها بهعنوان یک سیستم یکپارچه و منسجم
متشکل از عناصر و اجزای هویتی آنها ،موضوعی قابل توجه است و مهمترین فضای شهری حول دو عنصر
مذهب و تجارت (بازار) شکل میگیرد .بازار بهعنوان یکی از عناصر اصلی ساختار شهر همواره مطرح
بوده است (اسمعیلیان و همکاران )۱۳۹2 ،و با توجه به اینکه بازار در ساختار شهرهای گذشته نقشی فعال
و پویا داشته و این روابط در طی زمان و گسترش فضایی و مداخالت شهری دچار تغییر و تحوالتی شده
(عباسزادگان و آذری ،)۱۳88 ،ضروری است در جهت حفاظت از ارزشهای موجود در آن کوشید.
بازار مهمترین راه ارتباطی در شهرهای قدیمی بود و اصلیترین شکل ارتباطات اجتماعی به صورت
حضوری و مستقیم در آن برقرار میشد .بازار مهمترین کانال فیزیکی و بستر انتشار اطالعات و اخبار
بوده است (سلطان زاده .)28 ،۱۳8۳ ،در نتیجه نقش بسیار مهمی را در زندگی اهالی یک محدوده تاریخی
و روند شکلگیری ذهنیات و خاطرات گذشته آنها ایفا مینموده است.
هویت هر بخش از شهر و اجزای آن وابسته به درک و برداشت شهروندان است .درک و برداشت از
محیط توسط هر شهروند به مجموعهای از ذهنیات و پیشزمینههای فکری وابسته است که خاطرات افراد
را در محیط زندگی جمعی آنها در برمیگیرد (حبیبی .)۱۳7۹ ،مکان زمینه وقوع و تجربه رویدادها است
و هیچ خاطرهای مجزا از چارچوب مکانی که بهعنوان مرجع شکلگیری و حفظ خاطرات تلقی میشود،
وجود ندارد ( )Gutierrez, 2012, 21و شهر ،بدون گذشته و خاطره خود ،حتی تصویر روز را هم نمیتواند
عرضه کند چه رسد به اینکه بخواهد فردایی را ترسیم نماید (فالمکی.)۵20 ،۱۳7۱ ،
شهر مشهد بهعنوان یکی از شهرهای تاریخی -مذهبی کشور از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
طی مداخالت صورت پذیرفته در هسته تاریخی شهر به منظور گسترش و توسعه شهر ،تناقضاتی میان
تأمین نیازهای زندگی معاصر و ارزشهای موجود در نظام منسجم این شهر رخ داده که سبب نادیده
گرفته شدن ویژگیهای ارزشمند شکلدهنده به هویت شهر گشته است .یکی از ارزشمندترین بخشهای
این شهر بازار قدیم آن بوده که در گذر زمان و به سبب اجرای اقدامات شتابزده و ازهمگسیخته ،بخش
اعظمی از این بازار تخریب شده است .این امر سبب کمرنگ شدن خاطرات جمعی شده که از عناصر
ایجادکننده پیوند عاطفی میان شهروندان و مکانهای شهری تاریخی هستند .هدف اصلی پژوهش حاضر،
ایجاد معرفت و حفاظت از ارزشهای مرتبط با نقش فرهنگی  -تاریخی بازار قدیم مشهد در خاطر
ذیمدخالن با استفاده از شناخت تأثیرات ناشی از مداخالت شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی بازار
تاریخی این شهر است .بدین منظور در این پژوهش با راهبردی کیفی و به شیوه تحلیل تجربه از طریق
انجام مصاحبههای میدانی با جامعه بومی بازار قدیم مشهد (در بخش بهجایمانده از آن یعنی بازار فرش)،
خاطرات جمعی بازاریان مرتبط با ارزشهای موجود در بازار احصا شده است و به سنجش تأثیرات
مداخالت بر جایگاه بازار در خاطر مخاطبان آن پرداخته و نتایج حاصل طبقهبندی و جمعبندی شده است.
بر این اساس سؤاالت این پژوهش عبارتاند از:
• مفهوم خاطره جمعی در بافتهای تاریخی چگونه تبیین میشود؟
• خاطرات جمعی جامعه بومی بازار بزرگ تاریخی مشهد کداماند؟
• تأثیر مداخالت شهری صورت پذیرفته بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار بزرگ تاریخی
مشهد چگونه است؟

چارچوب نظری پژوهش
شهرهای تاریخی و محیطهای ارزشمند ،منابع پایداری هستند که با ایجاد نوعی حس تداوم در فرد،
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گذشته ،حال و آینده را به هم پیوند میدهند ( )Serageldin, 2001, xiiو از تجمع الیههای همپوشان
شکلگرفته در طول دورههای زمانی چیزی شبیه به یک کوالژ زمانی خلق میشود ()Lynch, 1972, 171
که خاطرات جمعی اجتماعی را در شهر دربر میگیرد .آنچه سبب اطالق تاریخی بودن به مکان و توجه
و نگهداری از آن میشود ،ارزشهایی است که بر اثر گذشت زمان در آن مکان ذخیره گشتهاند (حناچی،
پورسراجیان .)۱۴8 ،۱۳۹۱ ،هویت معماری -شهرساختی هر شهری در هسته تاریخی آن متولد شده و
تکمیل شده و بازشناسی این هویت فقط در این محدوده از شهر امکانپذیر است (حائری.)۱8 ،۱۳۶8 ،
شهر فقط یک کالبد و یا یک مکان نیست .شهر یک خاطره است ،شهر خاطره را میسازد و خاطره
به شهر شکل میبخشد ( .)Benjamin, 1989, 25-26خاطره جمعی مشترک میشود ،اتفاق میافتد و
میگذرد و همچنین به وسیله گروه یا جامعه جدید و امروزین بازسازی میگردد (شعله.)۱8 ،۱۳8۵ ،
هر مکان ،یادبودی از دورانی در تاریخ است که عالوه بر بعد کالبدی ،فرآیندهای فرهنگی و فعالیتهای
اجتماعی خاطرهانگیز نیز به هویتمندی آن معنا میبخشند ( .)Ehab Kamel, 2015, 74شهر محل رخداد
خاطرات در ذهن شهروندان است که در صورت روی دادن مداخالت کالبدی شهری ،مکان به وقوع
پیوستن خاطرات افراد و گروهها دچار تحوالتی میگردد که گاهی به معانی اصلی و ماهیت وجودی
خود قابل بازگشت نخواهند بود ،زیرا شهر در ارتباط با مخاطبانش معنا مییابد .در صورت روی دادن
تغییرات عمده در این مکانها بهتدریج این ارتباط کم میشود و در نهایت با قطع ارتباط افراد با مکانهای
خاطرهانگیز شهر و مشاهده نشدن آثاری از آنها در محل روی دادن خاطرات جمعی ،این ارزشها به
مرور زمان فراموش میگردند .کانتر با ارائه مدل مکان ،این سه مؤلفه مشخصات کالبد ،فعالیت و تصورات
(معنا) را ابعاد اصلی هرگونه پژوهش در زمینه ارتقای کیفیت رابطه مردم و محیط شهری با رویکرد حفظ
هویت و خاطره جمعی در طرحهای توسعه معرفی میکند.
مکانها با فعالیتهایی که انسانها در آنها انجام میدهند نیز معنا میشوند و بر اساس این فعالیتها
خاطرهای در ذهن افراد نقش میبندد و موجب تفاوت مکانها میشود و هویت نیز در چنین جایی حفظ
میگردد (خاور .)۱۱۳ ،۱۳8۳ ،هر قدر یک مکان دارای بستر مناسبی برای فعالیتهای مختلف باشد به
ایجاد و ارتقای خاطرات جمعی بیشتری منجر میگردد و در واقع در اینجاست که تأثیر مستقیم مکان
بر انسان دیده میشود (حبیبی .)۱۳78 ،مکانها نیز به حفظ خاطرات کمک میکنند .به عبارت دیگر
یک خاطره واضح ،مستقیم ًا به یک مکان مشخص مربوط میشود .خاطره مکانمحور است یا حداقل به
پشتوانه مکانی نیاز دارد (میرمقتدایی .)۶ ،۱۳88 ،هر تغییری در سیمای کالبدی فضاهای شهر باعث تغییر
جدی تصویر ذهنی ساکنان شهر میشود و بر حس خاطره جمعی و حس تعلق مکانی آنها اثر دارد (Abd
 .)Elrahman & Randa, 2016, 1100از نظر هالبواکس ،رویدادهای بزرگ زمانه و نمود آنها ،مراسم
و نمادگراییها عامل شکلگیری خاطره جمعی بوده ،با گذشت زمان تکرار آنها ،وسیله تداعی و انتقال
خاطرات اجتماعی است (حسینی کومله .)۱۳ ،۱۳88 ،با کمک خاطرات جمعی میتوان ساختار یک شهر
تاریخی ،عناصر بنیادین آن و همچنین تاریخ معماری ،هویت ،فرهنگ و سنتهای آن را بازشناخت
و چنین امری امکانپذیر نمیشود مگر اینکه خاطراتی از مکانهای آن شهر در ذهن افراد شکل گرفته
باشد (تاجبخش.)۱۱ ،۱۳8۳ ،
با توجه به مطالعات صورت پذیرفته در مورد مؤلفههای تأثیرگذار مکان بر شکلگیری و تداوم یافتن
خاطرات جمعی در مکانهای ارزشمند تاریخی ،براساس مدل مکان کانتر میتوان مؤلفه رخداد را نیز به
سه مشخصه کالبد ،فعالیت و تصورات اضافه نمود .زیرا روی دادن رخدادها نیز همانند سه عامل دیگر در
شکلگیری و تداوم یافتن خاطرات مؤثر است .در چارچوب نظری این پژوهش و در مقایسه رخدادها با
فعالیتهای انسانی ،انسان در رخداد حضور دارد ،اما نقش ارادی و خودخواستهای در پدیدار شدن رخداد
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ندارد و عواملی همچون حوادث طبیعی و یا اشتباهات انسانی سبب بروز این پدیدههای رخدادی گشتهاند.
لیکن فعالیتهای انسانی مبتنی بر نیاز یا خواسته و اراده افراد بروز مییابند .برهمین اساس در جدول ۱
فعالیتها و رخدادها بهعنوان دو مؤلفه متمایز در نظر گرفته شدهاند و عالوه بر کالبد ،تصور و فعالیتهای
انسانی ،مؤلفهای تحت عنوان رخداد نیز به مؤلفههای مکان اضافه شده است.
جدول  .1مؤلفههای مؤثر مکان در شکلگیری و تداوم یافتن خاطرات جمعی برگرفته از مدل مکان کانتر

ﻣﮑﺎن
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ﻣﺆﻟﻔﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

ﮐﺎﻟﺒﺪ

ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪ آن و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺗﺼﻮرات

ﻫﻮﯾﺖ و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ،ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﻧﺎمﻫﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪه
)ﺑﻮﻫﺎ ،رﻧﮓﻫﺎ ،ﻃﻌﻢﻫﺎ ،ﺻﺪاﻫﺎ( ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اﻧﻮاع ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ و ﺗﻨﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺬر زﻣﺎن

رﺧﺪاد

اﺗﻔﺎﻗﺎت روزﻣﺮه ،ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ،روﯾﺪادﻫﺎ و ﺣﻮادث اﻧﺴﺎﻧﯽ

پیشینه پژوهش
طبق مطالعات انجام شده استفاده صریح از اصطالح «خاطره جمعی» برای نخستین بار توسط هافمنس
در سال  ۱۹02صورت پذیرفت ( .)Olick & Robbins, 1998, 106در دوره معاصر این مفهوم تا حد
زیادی در کارهای امیل دورکیم )۱۹۱7-۱8۵8( 2که کتابی با نام فرمهای ابتدایی زندگی مذهبی ()۱۹۱2
در خصوص مراسم یادبود تألیف نمود و شاگرد وی موریس هالبواکس )۱۹۴۵-۱877( ۳که اثر ارزندهای
با نام چارچوبهای اجتماعی خاطره ( )۱۹2۵را به چاپ رساند ،قابل پیگیری است (Olick & Sethi,
 .)2008, 7اگرچه دورکیم صراحت ًا مفهوم خاطره جمعی را به کار نبرد اما رویکرد وی درک روشنی
از نیاز به تداوم تاریخی را نشان میدهد ( .)Misztal, 2009, 123هالبواکس این واژه را از ترکیب دو
مفهوم «جمعی» از امیل دورکیم و «خاطره» از برگسون ابداع کرد .خاطره جمعی به معنی خاطراتی است
که گروهی از انسانها در آن سهیم بوده ،آن را به دیگران انتقال میدهند و در شکلگیری آن دخالت
دارند .وی خاطره را جمعی میداند و برای آن دالیلی دارد :نخست آنکه خاطره دارای محتوای اجتماعی
است ،زیرا اکثر خاطرات یک فرد در حضور دیگران و در محل زندگی اجتماعی صورت میپذیرد و
دوم اینکه جهت به یاد آوردن و گرامی داشتن خاطرات از نقاط مرجع زمانی و مکانی استفاده میشود که
جنبه اجتماعی دارند و سوم اینکه انسانها خاطرات را در کنار هم به یاد میآورند (.)Paez, 1997, 152
خاطرات اجتماعی ممکن است به وقایعی مربوط شوند که در طول زندگی ،یا حتی قبل از تولد فرد رخ
دادهاند و به تاریخ خانواده ،گروههای قومی ،منطقه یا جهان تعلق دارند .در مورد دوم ،آن چه به یاد
میآید ،به تجارب شخصی فرد بستگی ندارد ،بلکه به سنتهای شفاهی ،نقل روایتها و انگیزه شخصی
کشف وقایع گذشته مربوط میشود ( .)Lewicka, 2008, 1-23خاطره جمعی از دهه  ۱۹70به این سو و
در نتیجه بهکارگیری پیشنهادهای منشور آتن و تبعات آن مورد توجه قرار گرفت .افرادی همچون آلدو
روسی ،۴کریستین نوربرگ ،۵کوین لینچ ،۶کریستوفر الکساندر ،7والتر بنیامین 8و کریستین بویر ۹هریک
به بیان جنبههای گوناگون ارتباط خاطره جمعی با مکان و هویت پرداختهاند (آزاد و پرتوی.)۳ ،۱۳۹2 ،
از آن پس مطالعات در خصوص مفهوم خاطره جمعی وسعت زیادی پیدا نمود بهطوریکه در طول چند
دهه گذشته ،خاطره جمعی به موضوع مورد عالقه مجدد در علوم انسانی و اجتماعی تبدیل شده و در حال
حاضر بخش مهمی از فعالیت میانرشتهای در مطالعات مرتبط با این بحث را به خود اختصاص داده است
( .)Wertsch & Roediger, 2008, 318در پژوهشهای صورت گرفته در مورد مفهوم خاطره جمعی نیز
۱
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تاکنون مفاهیم و ابعاد متفاوت این موضوع در بافت تاریخی شهرهای مختلف بررسی شده است که در
ادامه به بررسی برخی از پژوهشهای مرتبط میپردازیم.
در پژوهش صورت پذیرفتهای با عنوان «بررسی تحوالت بافت و تأثیر آن بر خاطرهزدایی از بافتهای
کهن (نمونه موردی :محله عودالجان تهران)» به تغییرات ایجاد شده در محله عودالجان برمبنای عوامل
مؤثر بر خاطرهزدایی پرداخته شده است .هدف از این پژوهش تحلیل اثر تغییرات کالبدی بر خاطرهزدایی
در بافت تاریخی تهران است و نمونه موردی بررسی شده خاطرهزدایی از بافت محله عودالجان است.
نتیجه این پژوهش مبتنی بر آن است که اگر قرار است هرگونه تغییری اعم از بهسازی ،نوسازی و
یا بازسازی در یک بافت صورت بگیرد ،برای حفظ هویت شهری و جمعی باید در امتداد تاریخی
آن بافت باشد و تنها به این صورت میتوان حافظه جمعی و به تبع آن خاطره شهری را حفظ نمود
(فدایینژاد و کرمپور .)۱۳8۵ ،در پژوهش دیگری تحت عنوان «نقش خاطره جمعی در باززنده سازی
بافتهای شهری» به ارائه راهکارهایی در خصوص ناحیه تاریخی الهیجان ،سه عامل «حس تعلق»،
«انسجام اجتماعی» و «حس مکان» ،بهعنوان کارکردهای روانشناختی ،اجتماعی و محیطی خاطره جمعی
پرداخته شده و در پی آن تأثیر خاطره جمعی از طریق این کارکردها بر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
زیستمحیطی ،مدیریتی و فرهنگی باززندهسازی شهری مطرح گردیده است (حسینی کومله و علمباز،
 .)۱۳۹2در پژوهش بعدی که با عنوان «نقش خاطره جمعی بر حفاظت و نگهداری محالت تاریخی (محله
لب آب شیراز)» صورت گرفته به نقش خاطره جمعی در حفاظت و نگهداری از بافت تاریخی پرداخته
شده است .روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش به صورت کتابخانهای و مشاهده غیرمستقیم و
میدانی است .نتایج حاصل نشان میدهد خاطره جمعی در حفاظت بافت تاریخی مؤثر است و این امر
سبب کاهش فرسودگی آن مکان میشود و با بررسی عوامل مؤثر بر خاطره جمعی به این نتیجه رسیده
است که تصویر ذهنی ،شناخت مکان ،تعامالت اجتماعی ،هویت مکانی و حس تعلق در بافت تاریخی
میتواند سبب حفاظت این بافت تاریخی گردد (محمدی و دیگران .)۱۳۹۴ ،همچنین در پژوهشی تحت
عنوان «بازطراحی بازار مبتنی بر قابلیت شکلگیری و ثبت خاطره جمعی نمونه موردی :بازار خان شهر
یزد» با هدف ایجاد بستری مناسب مبتنی بر دو مرحله اول یعنی قابلیت شکلگیری و ثبت خاطره جمعی
در بازار خان یزد به تحقیق پرداخته شده است .این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و پیمایشی انجام
شده و در روند آن مشخص شد که خاطره جمعی واجد ابعاد اجتماعی ،مکانی ،زمانی و احساسی است
(توکلیان فردوسیه و دیگران.)۱۳۹۵ ،
در پژوهشی تحت عنوان «اهمیت حفظ هویت شهری و خاطره در برنامهریزی فضایی :ارزیابی یاسیادا»
به بررسی نقش حفاظت از هویت شهری و خاطره جمعی از طریق بررسی رویکردهای برنامهریزی
شهری در یاسیادا پرداخته شده است .این پژوهش از طریق مطالعات و برداشتهای میدانی ،به شناخت
تاریخ جزیره یاسیادا به منظور توسعه فرهنگی منطقه مبادرت کرده است .در پایان پژوهش مشخص شد
بدون استفاده از استراتژی مرتبط با حفظ هویت شهری و خاطره جمعی نمیتوان به اهداف توسعهای
متناسب با ارزشهای محدوده دست یافت ( .)Alpay, 2017در پژوهشی دیگر با عنوان «فضاهای شهری،
فرهنگهای شهری و خاطرات جمعی» به اهمیت حفظ و بررسی خاطره جمعی در درک ،ایجاد و استفاده
از فضاهای شهری و فرهنگهای شهری پرداخته میشود و در نهایت به این نتیجه میرسد که شهرها
توسط هویت جمعی ،خاطرات مشترک ،فرهنگهای گروهی و تاریخهای محلی شکل میگیرند و در
صورت نیاز به شناخت زندگی یک شهر ،پرداختن به خاطرات جمعی مردم آن شهر امری ضروری و
مهم تلقی میشود زیرا شهرها مکانهایی شکل گرفته از خاطرات جمعی هستند که چشماندازهای مشترکی
میان گذشته و آینده دارند (.)Hunter & Loughran, 2015
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روش پژوهش
پس از شناخت مفاهیم و بررسی پیشینه مرتبط با موضوع پژوهش ،به تأثیرشناسی مداخالت بر خاطرات
جمعی جامعه بومی بازار قدیم مشهد و سنجش ،طبقهبندی و جمعبندی نظریات آنها در این باب پرداخته
میشود .شهر مشهد به دلیل سابقه تاریخی و وجود حرم امامرضا (ع) نه تنها در سطح منطقه بلکه به صورت
جهانی نیز شناخته شده است و ساالنه تعداد کثیری از زائران و مسافران به این شهر سفر مینمایند .به غیر
از شهروندان ،افراد فراوانی از دیگر نقاط نیز از محدوده مورد بررسی خاطراتی در ذهن دارند .اما از آنجا
که بخش عظیمی از بافت تاریخی مشهد و بازار آن به مرور زمان و طی مداخالت اجرا شده ،آسیبدیده
و یا تخریب شده است ،این محدوده تاریخی در خاطر سایر افراد غیربومی تا حدود زیادی به فراموشی
سپرده شده است و به دلیل عدم اطالعرسانی مناسب و حفاظت ننمودن از ارزشهای بهجایمانده از آن،
توجه چندانی به محدوده مبذول نگشته است.
لذا در انتخاب جامعه مورد بررسی به بازاریان اصیل بازار فرش بهعنوان تنها بخش باقیمانده از بازار
تاریخی مشهد بسنده شده ،تعداد مصاحبههای صورت پذیرفته از آنها تا دستیابی به پاسخهای تکراری
ادامه داشته و در مجموع  2۵مصاحبه انجام شده است .مصاحبههای انجام گرفته به صورت باز و نیمهباز
شامل طرح سؤال و مصاحبه بوده است و پس از گردآوری دادههای مورد نیاز به تحلیل و بررسی ابعاد
مختلف و کیفیات ویژه خاطرات جمعی در محدوده تحت تأثیر مداخالت شهری صورت گرفته ،پرداخته
شده است .در این پژوهش سعی شده است تا خاطرات جمعی بازاریان بازار قدیم مشهد تحت تأثیر چهار
مؤلفه مکان (کالبد ،تصورات ،فعالیت و رخداد) طبقهبندی گردد تا بتوان به هدف نهایی دست یافت.
در این پژوهش برمبنای مضامین مورد سنجش در مصاحبهها و شمارهگذاری آنها طبق سؤاالت مطرح
شده از بازاریان بازار فرش مشهد ،ذیل هر پاسخ داده شده به هر سؤال توسط هر  2۵نفر ،شاخصهایی
از پاسخهای آنها احصا شده است که در نتیجه پژوهش آورده شدهاند .برای مثال هر فرد در پاسخ به هر
سؤال به مواردی اشاره نموده است که پس از جمعآوری تمامی پاسخهای داده شده به هر سؤال توسط
کلیه افراد و حذف موارد تکراری که به خاطرهای مشابه اشاره داشتهاند ،شاخصها گردآوری شدهاند .در
نهایت کدی جهت شناسایی به هر شاخص بهعنوان کد مضمون تعلق گرفته تا ارتباط آن را با  ۱۱مضمون
مورد سنجش در خاطرات جمعی بازاریان بازار فرش مشهد نشان دهد .در این روند هر شاخص میتواند
به چندین مضمون مرتبط بوده و کدهای مربوطه به آن تعلق گرفته باشد.
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اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ایجاد معرفت و حفاظت از ارزشهای مرتبط با نقش فرهنگی -تاریخی بازار
قدیم مشهد در خاطر ذیمدخالن با استفاده از شناخت تأثیرات مداخالت شهری در بافت تاریخی مشهد
بر خاطرات جمعی جامعه بومی این بازار است .از اهداف فرعی این پژوهش میتوان به شناسایی عوامل
تأثیرگذار بر شکلگیری و از میان رفتن خاطرات جمعی در محدوده بازار تاریخی مشهد اشاره نمود .برای
دستیابی به اهداف ،تأثیرات مداخالت بر شکلگیری خاطرات جمعی بازاریان از طریق سنجش موارد ۱
الی  ۵بررسی میگردد که این موارد در جهت پاسخگویی به اهداف زیرمجموعه  Aو Bطرح گردیدهاند.
همچنین به منظور دستیابی به تأثیرات مداخالت بر حذف و کمرنگ شدن خاطرات جمعی بازاریان ،موارد ۶
الی ۱۱بررسی میگردند که این موارد در جهت پاسخگویی به اهداف زیرمجموعه  C، Dو  Eطرح شدهاند .الزم
به ذکر است که تمامی اهداف زیرمجموعه از  Aتا  Eمتناسب با جمیع مؤلفههای مکان شامل کالبد ،تصورات،
فعالیت و رخداد ،کلیه خاطرات جمعی احصا شده از جامعه بومی بازار فرش مشهد را پوشش داده ،آنها را در
زمینههای مختلف مورد بررسی قرار میدهند .روابط میان این اجزا در جداول  ۳ ،2و  ۴نشان داده شده است.
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11

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده

C B A

E D

جدول  .4طبقهبندی ارتباط میان مؤلفههای مکان ،اهداف زیرمجموعه و مضامین مورد سنجش در مصاحبهها بایکدیگر

معصومه غنائی

خاطرات احصا شده از جامعه بومی بازار فرش مشهد در قالب مصاحبههای طبقهبندی شده در چهار
حوزه کالبد ،تصورات ،فعالیت و رخداد (بهعنوان مؤلفههای مکان و از عوامل شکلدهنده و تداومبخش
خاطرات جمعی) به دست آمدهاند که میزان پایداری شاخصهای مرتبط با آنها درخصوص تأثیرات

تأثیرشناسی مداخالت شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی
در بازار تاریخی مشهد

یافتههای پژوهش
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مداخالت شهری در جداول  7 ،۶ ،۵و  8آورده شده است و ارتباط آنها با  ۱۱مضمون مورد سنجش در
پژوهش (طبق جدول  )۳براساس اهداف زیرمجموعه (طبق جدول  )2به صورت کد در این جداول تبیین
شده است.
خاطرات در حوزه کالبد با بعدهای کالبدی -محیطی ،تاریخی ،اقتصادی ،مذهبی و اجتماعی مرتبط بوده،
تمامی آنها در برگیرنده بعد کالبدی -محیطی هستند .براساس بررسیهای انجام شده تأثیر مداخالت
صورت پذیرفته بر تمامی خاطرات مرتبط با این حوزه منفی ارزیابی شده است.
در وضعیت موجود از  ۱8شاخص احصا شده از خاطرات جمعی بازاریان بازار قدیم مشهد در این حوزه،
 2شاخص مرتبط با بازار فرش همچنان برقرار است ۵ ،شاخص در حال فراموشی بوده و  ۱۱شاخص
ازدسترفته برآورد شده است .فراوانی خاطرات ازدسترفته نشاندهنده میزان تخریب و از میان رفتن
عناصر شکلدهنده به خاطرات جمعی جامعه بومی بازار قدیم مشهد در حوزه کالبدی است.
جدول  .5تأثیرات مداخالت صورت پذیرفته بر خاطرات جمعی جامعه بومی بازار قدیم مشهد در زمینه شکلگیری و حذف آنها
در حوزه کالبدی

2
2
3.2.1
2
2

ﺣﻮزه ﮐﺎﻟﺒﺪ

10

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي راﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺮاﻫﺎي ﺑﺎزار
ﻗﺪﯾﻢ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎزار ﻓﺮش
ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ آﺟﺮي
ﮔﻨﺒﺪي ﺷﮑﻞ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻣﺤﺪوده
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﺎزار
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏﺎت،
ﺟﻮيﻫﺎي آب و درﺧﺖﻫﺎي اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ

ﮐﺎﻟﺒﺪي -ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ

اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﮐﺪ ﻣﻀﻤﻮن

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺣﺼﺎ ﺷﺪه از ﺧﺎﻃﺮات
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎزارﯾﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺑﻌﺎد ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺪاﺧﻼت
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺪاري
ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

ﺑﺮﻗﺮار

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

5

ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

2

وﺟﻮد ﺳﻪراه در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزار در ﮔﺬﺷﺘﻪ:
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮﭼﻪ زﻏﺎل ﻓﺮوشﻫﺎ
و ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ،روﺑﻪرو ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺮم اﻣﺎم
رﺿﺎ )ع( و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﭘﻞ ﻓﺮدوﺳﯽ و
ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮﺷﻮر

ﻣﻨﻔﯽ

10.7.9.2

ﻣﻐﺎزهﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

8.10.2

ارزشﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزار
ﮐﻮﭼﻪ ﮔﻨﺪمآﺑﺎد و آﺳﯿﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎزار
ﺑﺎزار ﻓﺮش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺑﻪﺟﺎي
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎزار از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎزار وﺳﯿﻊ ﻣﺸﻬﺪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺠﺎرت ﺷﻬﺮ ،ﻣﻌﺒﺮ اﺻﻠﯽ آن و ﺟﺰوي از
ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﺮاﻫﺎ و ﺗﯿﻤﭽﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزار
ﺑﺎزار در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﺼﺎلدﻫﻨﺪه ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي
اﺻﯿﻞ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻮده
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺮم اﻣﺎم
رﺿﺎ )ع(
ﻓﻠﮑﻪ ﺣﻀﺮت
ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ -ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزار
ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺮﺷﻮر

2.3
12396
10.7.9.6.2.3.1
2.3.1
2

معصومه غنائی

تأثیرشناسی مداخالت شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی
در بازار تاریخی مشهد

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

2
2
10.7.6

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

ﺑﺮﻗﺮار

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ
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جدول  .6تأثیرات مداخالت صورت پذیرفته بر خاطرات جمعی جامعه بومی بازار قدیم مشهد در زمینه شکلگیری و حذف آنها
در حوزه تصورات
اﺑﻌﺎد ﺷﺎﺧﺺ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

11

رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎن از ﻣﺪاﺧﻼت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

3

ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪاي ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺳﻨﮓﺗﺮاﺷﯽ از ﻣﻐﺎزه ﻓﯿﺮوزه ﻓﺮوﺷﯽ و رﻧﮓ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي
ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎي ﻗﻨﺎدي ﻧﺎدﻋﻠﯽزاده در ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

10.7.9.6.4.2

ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزارﯾﺎن

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

2

روﻧﻖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار در ﻗﺪﯾﻢ و رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺎزارﯾﺎن
وﺟﻮد ﭘﺎرﭼﻪﻓﺮوﺷﯽ دﻫﻘﺎن در ﺑﺎزار زﻧﺠﯿﺮ ،ﺣﻀﻮر ﺣﺎج
ﻣﻬﺪي ﻓﺮﻣﺎن )ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎزار( در ﺳﺮاي ﺳﯿﮕﺎري،
ﻣﻐﺎزه ﻧﻘﯿﺐ ﮐﻔﺎش و ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﺎﻧﻊ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

2

وﺟﻮد درﺧﺖ ﮐﺎج ﮐﻬﻨﯽ در ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻮﮐﺖاﻟﺪوﻟﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

6

ﻧﺎم اﺻﯿﻞ ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

1.7.6
1

آداب و رﺳﻮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

1

زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

13

ﺗﺎرﯾﺦ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎن

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

10

آﮔﺎﻫﯽ از ارزشﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺪﻣﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

1.10

ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎزارﯾﺎن و ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

2

معصومه غنائی

خاطرات در حوزه فعالیتها با بعدهای عملکردی ،اقتصادی ،ساختاری ،اجتماعی ،مذهبی ،تفریحی،
فرهنگی ،مدیریتی و سیاسی مرتبط هستند که این موضوع نشان میدهد حوزه فعالیت بیشترین ابعاد در
میان حوزههای چهارگانه مورد بررسی در پژوهش را به خود اختصاص میدهد .بعد عملکردی در تمامی
خاطرات این حوزه به چشم میخورد و تأثیر مداخالت بر اکثر خاطرات فعالیتی اشاره شده منفی بوده
است .در وضعیت موجود از  ۴0شاخص احصا شده از خاطرات جمعی بازاریان بازار قدیم مشهد در این
حوزه ،میزان پایداری  ۳شاخص برقرار ۱۹ ،شاخص در حال فراموشی و  ۱8شاخص ازدسترفته ارزیابی
شده است .فراوانی شاخصهای ازدسترفته و شاخصهای فراموش شده در این حوزه حاکی از شرایط
نامناسب در تمامی ابعاد معرفی شده درخصوص خاطرات و ارزشهای محدوده است.

تأثیرشناسی مداخالت شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی
در بازار تاریخی مشهد

7.6

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

1

ﻧﻈﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺳﺒﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎص ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﮐﺪ ﻣﻀﻤﻮن

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺣﺼﺎ ﺷﺪه از ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎن

32
ﺣﻮزه ﺗﺼﻮرات

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺪاري
ﺷﺎﺧﺺ
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تمامی خاطرات حوزه تصورات دارای بعد معنایی و اکثر آنها به نحوی با بعد تاریخی موجود در محدوده
و ارزشهای مرتبط با آنها مرتبط بودهاند که تأثیر مداخالت صورت پذیرفته بر آنها منفی ارزیابی شده
است .در وضعیت موجود از  ۱۶شاخص احصا شده از خاطرات جمعی بازاریان بازار قدیم مشهد در این
حوزه ۱2 ،شاخص در حال فراموشی است ۴ ،شاخص از دست رفته برآورد شده و هیچ شاخص برقرار و
پویایی از میان خاطرات در این حوزه احصا نگشته است.

58

2.3
3.2
4
3
8.6
8
2
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

2
2
2
2
2
2
2
7.9.6.3.1
3.2
2.3
4.2

ﻋﻤﻠﮑﺮدي

اﻗﺘﺼﺎدي

ﺳﺎﺧﺘﺎري

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﮐﺪ
ﻣﻀﻤﻮن

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺣﺼﺎ
ﺷﺪه از ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎن

اﺑﻌﺎد ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺪاﺧﻼت
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺪاري
ﺷﺎﺧﺺ

ﺧﻨﺜﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺄﻣﻮر روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن
ﺑﺎزار ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎي روﻏﻨﯽ و
ﭘﯿﻪﺳﻮز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺒﺎنﻫﺎ ﺟﻬﺖ
اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺎزار
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮيﻫﺎ و
ﮔﺎريﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﺎر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎن اﺻﯿﻞ و
ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﺮش در ﺑﺎزار
ﭘﺎدوﯾﯽ ،وردﺳﺘﯽ و ﺷﺎﮔﺮدي
و دﻻﻟﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار
دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ و ﺑﺴﺎطﻫﺎي
ﺟﻠﻮي ﻣﻐﺎزهﻫﺎ در ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

ﺑﺮﻗﺮار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب ﺑﺎ ﮐﻮزه از
آباﻧﺒﺎر ﺑﺎزار )ﺣﻮض ﭼﻬﻞ
ﭘﺎﯾﻪ( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن
در ﮐﻮدﮐﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎزار
ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺳﺎﻻرﺑﻬﺎدر
ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﺮاي
وﺳﯿﻊ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ
ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار زﻧﺠﯿﺮ
ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎزارﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎم ﺷﺎه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻤﺎم
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم،
ﻣﺴﺎﻓﺮان و زاﺋﺮان در ﺑﺎزار
ﺑﺎزي ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺎزارﯾﺎن در ﮐﻮدﮐﯽ در
ﮐﻮﭼﻪﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎي اﻃﺮاف
ﺑﺎزار
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎزارﯾﺎن از ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺣﺮم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎز
ﻇﻬﺮ
ﻋﺰاداري ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺮكﻫﺎ و
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ
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4

2
7.9.6.2
4.2
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2

2

4.2
2

4.2
2.3
4
10

2
7.9.6
2

ﻋﻤﻠﮑﺮدي

اﻗﺘﺼﺎدي

ﺳﺎﺧﺘﺎري

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﺧﻨﺜﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺧﻨﺜﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ

معصومه غنائی
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4

ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در
ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺎزار
ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از
اﻓﺮاد از ﻫﯿﺌﺖﻫﺎي
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺎزار
ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ﻋﺰاداري
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎزارﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻧﻤﺎز
ﻋﺒﻮر ﻫﯿﺌﺖﻫﺎي ﻋﺰاداري
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﺮم اﻣﺎم
رﺿﺎ )ع( از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزار
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺻﺪﯾﻘﯽﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺮكﻫﺎ ﯾﺎ آذريﻫﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻻغ و
اﺳﺐ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺮم و
ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻓﻠﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﺎ ﺳﺮاي
ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
رﺳﺘﻮرانﻫﺎي ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎزار در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎزارﯾﺎن در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﻮت ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺎﻟﯽ
ﺑﺎزار
دﻋﻮت از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﺎزار ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪوده
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎزار در اﯾﺎم
ﻋﺰاداري ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزارﯾﺎن
در ﻣﺮاﺳﻢ و اﻃﻌﺎم
ﻋﺰاداران
ﺣﺎل و ﻫﻮاي ﭘﺮ از ﺗﻨﺶ
ﺑﺎزار در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزار
ﻓﺮشﻓﺮوشﻫﺎ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﻞﭘﺎﯾﻪ(
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻦﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎزارﯾﺎن
در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎزار و اوﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و
ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداري
در ﺳﺮاﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزار

ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﮐﺪ ﻣﻀﻤﻮن

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺣﺼﺎ
ﺷﺪه از ﺧﺎﻃﺮات
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎزارﯾﺎن

اﺑﻌﺎد ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺪاﺧﻼت
ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺪاري
ﺷﺎﺧﺺ
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2
2

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎزهﻫﺎي ﺑﺎزار
ﮔﻢ ﺷﺪن در ﮐﻮدﮐﯽ در ﺑﺎزار

ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺣﻮادث اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاري
ﺷﺎﺧﺺ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

2

اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎن
اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎزار

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

2

درﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪار و ﻣﺸﺘﺮي در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد

ﺧﻨﺜﯽ

ﺑﺮﻗﺮار

2

ﭘﯿﺪا ﺷﺪن دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ در ﺑﺎزار
ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎن

ﺧﻨﺜﯽ

ﺑﺮﻗﺮار

2

اﯾﺠﺎد درﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺎر و ﺑﺎرﺑﺮﻫﺎ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

2

اﯾﺠﺎد ﺷﺎﯾﻌﻪ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎقﻫﺎي ﺑﺎزار

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

2

اﯾﺠﺎد درﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺌﺖﻫﺎي
ﻋﺰاداري در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

2

ﺣﻮزه رﺧﺪاد

وﻗﻮع ﺳﯿﻠﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزار

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺪ
ﻣﻀﻤﻮن

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺣﺼﺎ ﺷﺪه از
ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎزارﯾﺎن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

اﺑﻌﺎد ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
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جدول  .8تأثیرات مداخالت صورت پذیرفته بر خاطرات جمعی جامعه بومی بازار قدیم مشهد در زمینه شکلگیری و حذف آنها
در حوزه رخداد

2.9

ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎﯾﺸﯽ در ﺑﺎزار

11.10

آراﻣﺶ در ﺑﺎزار

2
2
2
10.9.6.2

وﻗﻮع آﺗﺶﺳﻮزي در ﺑﺎزار
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎزار
ﺣﻀﻮر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﺤﺪوده
اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺎزار

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺧﻨﺜﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﻣﻨﻔﯽ

در ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
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تحلیل یافتهها
یافتههای پژوهش بر مبنای جمعبندی شاخصهای احصا شده از خاطرات جمعی بازاریان در هر چهار
حوزه کالبد ،تصورات ،فعالیت و رخداد و نحوه تأثیرگذاری مداخالت بر آنها در کنار ارزیابی میزان
پایداری شاخصها تحتتأثیر اقدامات شهری مورد تحلیل قرار گرفتهاند .با توجه به یافتههای پژوهش
مبتنی بر خاطرات جمعی جامعه بومی بازار قدیم مشهد و طبقهبندی صورت پذیرفته در زمینه احصای
شاخصهایی از این خاطرات ،به نظر میرسد که میتوان میزان پایداری ارزشهای نهفته در آنها را بر
اساس سه حالت برقرار ،فراموششده و از دسترفته دستهبندی نمود.
خاطراتی که میزان پایداری شاخصها در آنها همچنان برقرار است ،به صورت محدود و اندک در سه
حوزه کالبد ،فعالیت و رخداد قابل مشاهده هستند که این بدان مفهوم است که در حوزه تصورات خاطراتی
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که همچنان شاخصهای موجود در آنها برقرار و پویا باشند در خاطر بازاریان تداعی نشده است .این
موضوع نیز نشان میدهد که مداخالت صورت پذیرفته در محدوده بیشترین تأثیر را در حوزه تصورات
و معانی ارزشمند شکلدهنده به خاطرات جمعی بازاریان از بازار قدیم مشهد گذاشته است که بازیابی و
تداعی آنها در این حوزه بسیار دشوار و در مواردی غیرقابل برگشت است .این مسئله بازگوکننده عمق
آسیبرسانی مداخالت به خاطرات بازاریان و عوامل شکلدهنده آنها است .در این میان خاطراتی که
میزان پایداری شاخصهای آنها به صورت برقرار و پویا احصا شدهاند اکثرا ً مرتبط با بازار فرش (که در
حال حاضر بهعنوان بقایایی از بازار قدیم مشهد وجود دارد) ،حرم امام رضا (ع) و مسائل اجتماعی که
تأثیر مداخالت بر آنها خنثی بوده ،هستند.
خاطراتی که میزان پایداری شاخصها در آنها در حال فراموشی است ،بیشترین تعداد خاطرات را به
خود اختصاص دادهاند و در هر چهار حوزه کالبد ،تصورات ،فعالیت و رخداد یافت گردیدهاند .تأثیر
مداخالت در حوزه کالبد بر تمامی این خاطرات منفی بوده است و از عوامل اصلی کمرنگ شدن و
فراموش شدن خاطرات جمعی جامعه بومی بازار قدیم مشهد محسوب میشود .این مداخالت سبب آسیب
رساندن و از میان رفتن بخشی از ویژگیهای کالبدی بناهای بهجای مانده در محدوده مانند خانهها و
مغازههای قدیمی ،تغییر کاربری محدوده از مسکونی -تجاری به تجاری -خدماتی ،تحتالشعاع قرار
گرفتن ارزشهای کالبدی بناهای تاریخی محدوده و حرم امام رضا (ع) در میان تخریبهای گسترده و
نوسازیهای صورتپذیرفته در جهت گسترش و توسعه بافت پیرامونی حرم امام رضا (ع) و بهروزرسانی
محدوده مغایر با ارزشهای موجود در آن و تنها در راستای سودجویی اقتصادی از زائران و مسافران این
شهر گردیده است .خاطراتی که در حوزه فعالیت در حال فراموش شدن هستند بیشترین تعداد خاطرات
را در بین چهار حوزه مطرح شده شامل میگردند .این موضوع نشاندهنده این مسئله است که فعالیتهای
موجود در گذشته بازار از سایر جنبههای بررسی شده به میزان بیشتری در معرض خطر فراموش شدن
قرار گرفتهاند و ضروری است جهت احیا و بازگرداندن آنها اقدامات اساسی و برنامهریزی شدهای مطابق
با ارزشهای موجود در محدوده صورت بگیرد .همچنین درخصوص تأثیر مداخالت صورت پذیرفته در
محدوده بر شاخصهای احصا شده از خاطرات جمعی بازاریان در حوزه فعالیت ،به نظر میرسد تأثیر این
مداخالت تنها بر روابط درونی میان بازاریان همچون شرکت نمودن آنها در مراسم فوت و یا عروسی
یکدیگر خنثی بوده و بر سایر فعالیتهای موجود در بازار از گذشته تاکنون ،تأثیرات منفی برجای گذاشته
است .تأثیر مداخالت بر خاطرات موجود در حوزه رخداد بهخصوص خاطراتی که ارتباط بیشتری با
حوادث طبیعی و انسانی پیش آمده در بازار داشتهاند ،اکثرا ً خنثی است ،درحالیکه تأثیر این مداخالت بر
خاطراتی که در این حوزه در اثر ابعاد اجتماعی و مدیریتی تحتالشعاع گرفته بودند ،منفی برآورد شده
است .این خاطرات بیشتر با موضوعات آسایش ،آرامش و امنیت موجود در محدوده مرتبط بودند که
از عوامل مؤثر بر حضورپذیری و ماندگاری مخاطبان ،ساکنان و بازاریان در محدوده به شمار میروند.
تأثیر مداخالت بر تمامی خاطرات موجود در حوزه تصورات منفی بوده است .این خاطرات بیشتر به
رضایت ،عالقهمندی و احساس تعلق و مسئولیت بازاریان نسبت به بازار ،گذشته ،حال و آینده آن ،هویت
و اصالت گذشته آن ،خاطرات کودکی و خانوادگی ،نامهای قدیمی ،ارزشهای مختلف ،آداب و رسومها
و نظام موجود در گذشته بازار معطوف است که معانی مرتبط با این موارد در حال فراموش شدن از خاطر
بازاریان است و نیاز به تغییرات اساسی در سیستم مداخالت در حال اجرا و یا در دست اجرا دارد .همچنین
در صورت امکان رسیدگی و ایجاد شرایطی مناسب جهت بازیابی و تداعی برخی از آنها ضروری به نظر
میرسد تا از این طریق بتوان از حذف دائمی و غیرقابلبازگشت ارزشهای مرتبط با آنها جلوگیری نمود.
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خاطراتی که میزان پایداری شاخصها در آنها از دست رفته است ،در سه حوزه کالبد ،تصورات و فعالیت
یافت گردیدهاند که این بدین مفهوم است که در حوزه رخداد هنوز هم ایجاد و شکلگیری خاطراتی
از این جنس امکانپذیر است و میتوان آنها را در خاطر بازاریان تداعی نمود .تأثیرات حاصل از
مداخالت بر تمامی خاطرات در حوزه کالبد منفی بوده و این بدان معنا است که طی گسترشها ،توسعهها
و نوسازیهای صورت پذیرفته در محدوده ،بناهای ارزشمند و تاریخی موجود در گذشته بازار قدیم
مشهد ،ساختار و ویژگیهای کالبدی آنها ،راستههای و سراهای بازار ،خانهها و مغازههای قدیمی و سایر
عناصر تشکیلدهنده بازار که سلسله مراتب خاطرهانگیز دسترسی از بازار قدیم تا حرم امام رضا (ع) را
تشکیل میدادند ،تخریب گشتهاند .درنتیجه پایداری شاخصها در این حوزه از دست رفته است و بازیابی
و تداعی مجدد آنها در اکثر موارد غیر ممکن و دشوار است .در حوزه فعالیت تأثیر مداخالت بر خاطرات
جمعی بازاریان در موارد اندکی خنثی بوده است که برای مثال پایداری آنها ناشی از گذر زمان از دست
رفته مانند خاطرات مرتبط با زمان انقالب در محدوده بازار بوده است؛ همچنین خاطراتی که پایداری
آنها به سبب پیشرفت زمانه و برطرف شدن نیازهای معاصر از میان رفته است ،مانند خاطرات مرتبط با
چگونگی روشن نمودن فضای بازار .اما مداخالت بر سایر خاطرات این حوزه تأثیر منفی گذاشتهاند ،زیرا
فعالیتهای سازنده این خاطرات در پیوند با بناها و ویژگیهای مکانی و کالبدی در محدوده بازار قدیم
شکل گرفته بودند که در حال حاضر به دلیل مداخالت توسعهای و نوسازی صورت پذیرفته در محدوده
تخریب شدهاند و دیگر اثری از آنها به چشم نمیخورد .در حوزه تصورات ،تأثیر مداخالت بر خاطرات
جمعی بازاریان در تمامی موارد منفی بوده است و میزان پایداری شاخصها در خاطراتی که برای مثال
درخصوص رنگها ،صداها ،بوها ،طعمها ،نامها و عناصر خاص و خاطرهانگیزی بودهاند ،از دست رفته
تلقی میگردند .همچنین در فرآیند تحلیل یافتههای پژوهش وزن مشخصی از پاسخهای داده شده در
مورد خاطرات جمعی جامعه بومی بازار تاریخی فرش مشهد نسبت به چهار مؤلفه مکان (کالبد ،تصورات،
فعالیت و رخداد) و مضامین مورد سنجش در پرسشها (طبق جدول  )۳به دست آمد که طبقهبندی و
تحلیل این بخش از یافتهها به شرح زیر است.
جدول  .9بررسی ارتباط میان مؤلفههای مکان و مضامین مورد سنجش در مصاحبهها برمبنای یافتههای پژوهش
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﮑﺎن
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﻨﺠﺶ
2
3
4
5
6
7
8
9
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ﮐﺎﻟﺒﺪ

ﺗﺼﻮرات

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

رﺧﺪاد
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جدول  ۹نشان میدهد که موارد مطرح شده بهعنوان شاخص شماره  ۹ ،۶ ،2 ،۱و  ۱0که به مضامینی
همچون توصیف بازار فعلی از سوی بازاریان ،خاطرات بازاریان از بازار ،خاطرات مرتبط با تغییرات بازار
نسبت به گذشته ،مشکالت بازار و محدوده آن و خاطرات مربوط به ساختمانسازیها و خیابانکشیهای
اطراف بازار اشاره داشتهاند ،هر  ۴مؤلفه مکان را پوشش میدهند .همچنین درمورد شاخص شماره  ۳با
مفهوم ویژگیهای بازار در تصورات بازاریان ،خاطرات دربرگیرنده سه مؤلفه کالبد ،تصورات و فعالیت
بودهاند .شاخص شماره  ۴که مربوط به آداب و رسوم ،مراسم و فعالیتهایی خاص در محدوده بازار بوده،
تصورات و فعالیتهای بازاریان را در برمیگیرد .شاخص شماره  ۵که به بناهای تاریخی محدوده بازار
اشاره دارد ،تنها دربرگیرنده مؤلفه کالبد از بین سایر مؤلفههای مکانی بوده است .شاخص شماره  7که به
آثار فقدان و یا کمرنگ شدن خاطرات در بازار پرداخته است ،مؤلفههای کالبد ،تصورات و فعالیت را
پوشش میدهد .شاخص شماره  8با مضمون آثار حذف اجزا و عناصر فعلی بازار بر بازاریان به دو مؤلفه
کالبد و فعالیت اشاره دارد و در نهایت شاخص شماره  ۱۱کیفیت مداخلههای صورت پذیرفته در محدوده
را مورد سنجش قرار داده است که دو مؤلفه تصورات و رخداد تأثیر قابل توجهی بر آنها گذاشتهاند.

نتیجهگیری
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در این پژوهش براساس مطالعات صورت پذیرفته ،مفهوم خاطره جمعی در مکانها و بافتهای تاریخی
بررسی گردید و مشخص شد خاطره جمعی صورتی از خاطره است که فراتر از فرد بوده ،از طریق اجتماع
زندگیبخش به یک مکان تاریخی و باارزش به اشتراک گذاشته میشود .بهواسطه این خاطرات و تطبیق
آنها با اسناد و مدارک معتبر میتوان به ساختار تاریخی یک شهر ،رویدادهای تأثیرگذار بر کیفیتهای
آن ،فعالیتهای شکلدهنده به پویایی مکان و معانی اصیل موجود در یک محدوده در قالب مفاهیمی
همچون سنت ،فرهنگ و تمدن دست یافت .خاطرات جمعی سبب بهوجود آمدن هویت مکانی در افراد
یک اجتماع و در بافتهای تاریخی میگردند که در پی این امر هویت هر فرد در آن فضا ارتقا مییابد.
در صورت نادیده گرفته شدن خاطرات جمعی در اجتماعی مانند شهر و بافت تاریخی آن ،بحرانهای
هویتی در جامعه بهوجود میآیند که نه تنها در زندگی اجتماعی موجود در آن مکان تأثیرات منفی برجای
میگذارد ،بلکه به مرور زمان سبب فراموش شدن اصالت و هویت آن شهر میشود .چنین شهری نه تنها
برای ساکنانش بلکه برای تمامی افرادی که زمانی با آن در ارتباط بودهاند غریبه میشود و بهتدریج برای
همیشه از ذهن آنها پاک میگردد .بافتهای تاریخی با مشخصاتی چون قدمت ،اصالت و پیوستگی ،سیر
تحوالت یک شهر را متشکل از مهمترین ارزشهای فرهنگی و وقایع تاریخی آن نمایان میکنند؛ دارای
نظم ،هماهنگی و جذابیت و زیبایی بوده و به افراد و مکان زندگی آنها هویت میبخشند .سرگذشت
زندگی و تجربیات نسلهای پیشین را آشکار و زمینهای اصیل را برای زندگی آیندگان در پیوند با گذشته
خود فراهم میآورند .اجزای این بافتها به یکدیگر مرتبط بوده و مکمل هم هستند؛ فضای زندگی انسان
که متشکل از کالبد ،فعالیت ،تصورات و رخداد است را شکل میبخشند و تداومبخش خاطرات جمعی
انسانها در بستر خود هستند .اگر خاطرات جمعی مردم مرتبط با یک مکان همانند یک بافت تاریخی که
هسته اولیه شکلگیری یک شهر و زندگی اجتماعی مردم آن شهر به حساب میآید ،نادیده گرفته شود،
تبعات ناشی از روند سریع و افزایش توسعهها و مداخالت حاصل از نیازهای مدرن شهری در مکانهای
تاریخی ،آنها را به دست فراموشی خواهد سپرد .در نتیجه ،معضالت اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی در
مکان پدید میآید و یکی از عواملی میگردد که باعث مهاجرت ساکنان بومی و اصیل یک محدوده و
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جایگزینی جمعیت جدید بدون داشتن حس تعلق به آن مکان و ناآشنا به ارزشهای نهفته در آن میشود.
بنابراین میتوان تأکید کرد که حفاظت از خاطرات جمعی موجود در یک مکان میتواند به حفاظت از
شهرهای تاریخی کمک کند و ویژگیها و ارزشهای موجود در آن را حفظ نماید.
در این پژوهش بافت تاریخی مشهد و بازار قدیم آن بهعنوان یکی از آسیبدیدهترین بافتهای تاریخی
از نظر بیتوجهی به ارزشهای مختلف موجود در آن طی مداخالت شهری مورد مطالعه قرار گرفت .با
استناد به مطالعات و مصاحبههای انجام شده در بخش بهجای مانده از بازار تاریخی مشهد (بازار فرش)،
خاطرات جمعی بازاریان این محدوده شناخته شد و نکات بهدست آمده از این خاطرات در جداول ارائه
شده به صورت شاخصهایی مطرح و کدگذاری گردید .سپس تأثیرات مداخالت شهری در محدوده
بازار بزرگ تاریخی این شهر بر خاطرات جمعی جامعه بومی ارزیابی شده است .یافتههای حاصل از این
سنجش در قالب چهار مؤلفه تأثیرگذار مکان (کالبد ،تصورات ،فعالیت و رخداد) بر خاطرات جمعی در
بافتهای تاریخی ،طبقهبندی و جمعبندی شد .باتوجه به اطالعات بهدست آمده مشخص گردید اکثر
خاطرات جمعی جامعه بومی این محدوده تحت تأثیرات منفی (در موارد اندکی خنثی) مداخالت شهری
بدون برنامهریزی صحیح و مغایر با حفظ ارزشهای موجود در بافت تاریخی مشهد قرار گرفتهاند .این
پدیده سبب کمرنگ شدن و یا حذف شاخصهای پایداری این خاطرات و ارزشهای مرتبط با آنها شده
است .تمامی تأثیرات منفی حاصل از مداخالت شهری صورت پذیرفته در این محدوده سببساز نقاط
منفی مخربی بر هویت و اصالت این بافت تاریخی و ارزشهای بازار قدیمی آن در هر چهار حوزه مطرح
شده گردیدهاند .این مسئله آسیبهای فراوانی را در ابعاد مختلف به جایگاه تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی وارد نمودهاند و سبب تنزل موقعیت آن در ساختار شهری و فراموش شدن آن در خاطر
مخاطبان شدهاند .لذا ضروری است مداخالت شهری در این محدوده سبب ایجاد پیوند میان ارزشهای
گذشته ،حال و آینده گردند و به احساس تعلق ،هویت و حس مکان مخاطبان به منظور بازگرداندن ،ارتقا
و حفظ خاطرات جمعی یاری برسانند .نوع مداخالت و اجرای آنها در این محدوده تاریخی و بافت
ارزشمند پیرامونی باید بهگونهای انتخاب شود که هم جریان زندگی و فعالیتهای مرتبط با بازار را تأمین
نماید و هم موجبات تقویت حضور مردم در این عرصه را فراهم آورد .نتایج حاصل از تحلیل یافتههای
تکمیل شده مطابق با جدول  ۹نشان میدهد که در مقاله حاضر عالوه بر دستیابی به خاطرات جمعی
جامعه بومی بازار تاریخی فرش مشهد به ارتباط بین آنها نسبت به چهار مؤلفه مکان (کالبد ،تصورات،
فعالیت و رخداد) پرداخته شده است .این نتایج در مقایسه با نتایج حاصل از پیشینه تحقیقات مرور شده
نشان میدهد که در سایر پژوهشها در صورت طبقهبندی و تبیین شاخصهایی جهت شناخت خاطرات
جمعی و تأثیرپذیری آنها تحت تأثیر عواملی همچون مداخالت شهری ،غالب ًا به مؤلفههای مرتبط با کالبد
و فعالیت پرداخته شده است .ولیکن در این پژوهش به بررسی مؤلفههایی همچون تصورات و رخداد
نیز در شکلگیری و حذف خاطرات جمعی توجه شده است .الزم به ذکر است که در پژوهشهای پیشین
به نکاتی همچون نیاز به همراستا شدن مداخالت شهری در امتداد تاریخی مکان جهت حفظ خاطرات
جمعی ،کارکردهای خاطرات جمعی و تأثیرات آن بر ابعاد مختلف زندگی شهری و تأثیرگذار بودن
خاطرات جمعی بر حفاظت از بافتهای تاریخی توجه شده است .در صورتی که در پژوهش حاضر
بهطور مشخص به بررسی تأثیر مداخالت شهری و گذر زمان بر خاطرات جمعی جامعه بومی بافت
تاریخی شهر مشهد (در محدوده بازار فرش) پرداخته شده است.
پیشنهاد میشود پژوهشهای پیشنیا ِز برنامهریزیها و طرحهای حفاظتی پایدار متناسب با حفظ و ارتقای
ارزشهای موجود در بافت تاریخی مشهد و بازار قدیم آن بهعنوان بخشی از مهمترین پژوهشهای مورد
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