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جایگاه محله در شهر اسالمی و بررسی علل ناپایداری آن در بافت مرکزی شهر مشهد، 

 نمونه؛ محله سرشور
 

 3،زهراشیرزاد،2، مصطفی امیرفخریان1دکتر محمد رحیم رهنما

 

 

 : چکیده

. نگاهی به قرارداردمحله قدیمی شهر مشهد است که در جنوب غربی حرم مطهر  6محله سرشور یکی از

به میزان  1221ای که در سال باشد. به گونهیخی محله بیانگر جایگاه مهم آن در شهر مشهد میگذشته تار

نشان  1351همچنین مطالعات انجام شده در سال  را شامل می شده است.از جمعیت شهر مشهد  11.51%

است. با اقتصادی و تمایل به ماندگاری باالی ساکنین در محله بوده -دهنده وجود بافت همگن اجتماعی

اینحال تحوالت صورت گرفته طی دودهه اخیر تنزل مرتبه اجتماعی محله، خروج گروههای جمعیتی و غلبه 

حذف محله از فضای  ،دهد. که در صورت تداومسالخوردگان و در مجموع وضعیت ناپایدار محله را نشان می

طالعه بررسی علل ناپایداری محله به همراه خواهد داشت. براین اساس مهمترین مساله این مرا شهری مشهد 

طی سالهای اخیر است. لذا در این مطالعه ضمن استفاده از روشهای کمی و کیفی، ابتدا به ارزیابی تحوالت 

های عمیق با محله پرداخته شد و در ادامه ضمن مراجعه مکرر به محله و انجام مشاهدات دقیق و مصاحبه

برخالف دیدگاه ررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که ساکنین محله، علل ناپایداری آن مورد ب

کند، در محدوده موجود در خصوص بافتهای فرسوده، که فرسودگی را مهمترین عامل ناپایداری آن عنوان می

مورد مطالعه نوسازیهای انجام شده به دلیل عدم انطباق آن با شرایط اجتماع محلی، منجر به تغییر محتوا و 

شده از آن و در نهایت ناپایداری آن د محله و در ادامه گسست همبستگی اجتماعی و خروج جمعیت کارکر

 است.

 

  شهر مشهد، محله، سرشور، ناپایداری کلمات کلیدی:

                                                                    
 دانشگاه فردوسی مشهد 1
 جهاد دانشگاهی مشهد 2
 دانشگاه فردوسی مشهد 3
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 مقدمه و بیان مساله:  -1

ی شهری به شمار ریزبرنامه زمینهاز جمله موضوعات مهم در  ،موضوع خوانایی و هویت یک شهر

درک به شکل کامل بوسیله مردم اگر شهر خوانا باشد ست که اشدهاهمیت خوانایی اینطور عنوان  آید. درمی

و شهر را به همراه تصویر مکان ارتقای و  کندحمل میای شهر را  هبه این معنا که مفاهیم و نشانه .شودمی

توان گفت میبارگذاری شوند  ،ها و نمادهاعناصر و اشکال شهری همراه با این نشانهلذا درصورتیکه . دارد

که تابع هویت،  کندعنوان می این خصوص لینچدر  .(Cristian, 2009, p. 173) این شهر دارای هویت است

با تغییر هویت و ساختار، حس درک از معنی شهر بوسیله مردم . ساختار و معنی سه جزء تصویر شهر هستند

تصویر و خوانایی شکل شهر ویژگی . به گفته او (Tveter, 2009, p. 35) د افزایش پیدا کند یا کاهش یابدتوانمی

بوسیله طراحان شهری بلکه بوسیله شهروندان و استفاده کنندگان از فضا نیز تنها نه بسیار مهمی است که 

ریزی ابزاری است که که برنامه معتقد است 4فرودر این راستا ل . (Botwina, 2012)دباشمیقابل جستجو 

اینکه چگونه شهر بر گذارند که به نوبه خود تاثیر میرا مفاهیم فضایی  و "شیوه های دیدن"کند مشخص می

 شهر یک که زمانی. (Jacob a & Hellström, 2010) هم از نظر موجودیت مادی و هم غیر مادی ،به نمایش درآید

هستند  آن از بخشی که دارند افتخار وکرده  رضایت آن، احساس شهروندان ،باشدخوب  تصویر یک دارای

از دیگر سو باید توجه داشت  .(Luque-Martınez, 2007) دهد افزایش شهر را تصویر دتوانمی خود، نوبه به این، و

بلکه یک  ،گرا نیستدر ارتباط با پایداری یک محیط شهری، شهر پایدار خالق در عمل تنها یک شهر فن

 Eugen) شوندکه به طور ضمنی به اشتراک گذاشته میاست که وابسته به ارزشهایی . شهر ایدئولوژیک است

Ratiu, 2013, p. 6) . براین اساس هر شهری معنا و تصویر خاص خود را دارد که آن را متمایز از سایر مکانها

 هامحلهیا  یاز بناهای یادمان ،در مجموع سیمای شهر در تمامی شهرها به عقیده تماشاگران و ساکنان. کندمی

 1در خصوص معانی شهر راپوپورت. (433. ص. 1335)ممفورد.  دشومیو بناهای نمادین مرکز شهر درک 

 جهان نمادهای توصیف :سطح باالیی از معنی -1: کندمیمشخص  سه سطح از معنی محیط ساخته شده را

 و طراحان توسط انتقال آن وضعیت و هویت مورد در یهای پیام :معنی متوسط سطح -2 شهرها در شناختی

 به و شودمی ساخته زیست محیط کانالهای آن در که یهای روش :معنی پایین سطح -3و  شهرها سازندگان

                                                                    
4- Lefebvre 
5 - Amos Rapoport 
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پاتریک گدس شهر . در این زمینه (Smith, 2007, p. 30)کندمیبرقرار  تعاملحرکت  و رفتار انعکاسی با صورت

او دادن الگویی  .پوشانی داشت موفق می دانستگذشته را به دلیل آنکه ویژگیهای مکانی و زمانی آن هم

و باور دارد که به شمار شهرها باید الگو ارایه داد و هر شهر باید با  کندمیواحد برای همه شهرها را رد 

)پاکزاد.  توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان آن طرح و الگوی ویژه خودش را داشته باشد

 . (246. ص. 1336

. طی سالهای متمادی آیندمییکی از عناصر اصلی در القا و ارتقای معنی شهر، محالت آن به شمار 

محالت آن  هوجود داشت. در واقع هرجا که شهر اندبودهمحالت جزء فضاهای تفکیک ناپذیر محیط شهری 

این  اند.نایی شهر را عمال به دوش کشیدها، هویتی و خو. لذا بخش مهمی از بار معناییاست نیز مطرح بوده

همانطور که هنر، ادبیات و  رودمیبخشی از میراث فرهنگی به شمار  ،محیطهای بومی در هر دوره زمانی

 است، فرهنگ دادن دست فقط از نه محلی و بومی فرمهای دادن دست موسیقی چنین جایگاهی دارند. از

است. در صورتیکه  مرتبط به جامعه روش زندگی در برگشت قابل غیر اغلب و جانبی عوارض بلکه دارای

 ساختارها و فرمهای بومی کارکرد خود را از دست بدهند حفظ آنها برای مردم غیر قابل امکان خواهد بود

(Eben Saleh, 2000, p. 455) . به منظور  منطقه تاریخی باید به نفع شخصیتا در این محیطهات احتمالی تغییرلذا

  .(Dobson, 2008, p. 135) باشد شانتوازن فضایی بوسلیه حفظ گذشته خوانایی حفظ

ند از جمله چالشها و شومیشناخته « فرسوده»با اینحال بافتها و محالت قدیمی که امروزه با صفت 

وی مدیریت شهری است. امروزه با این ادعا که فرسودگی مهمترین عامل ناپایداری و خروج آزمونهای فرار

تهیه و اجرا طرحهای نوسازی و بهسازی در مقیاسهای گوناگون برای حل آن، جمعیت از این بافتهاست، 

رمایه عظیم د. و این سکشمیکه در بسیاری موارد میراث تاریخی، هویتی و معنایی شهر را به چالش د. شومی

را به راحتی از کف  جهت تغذیه فکری، روانی و عامل همبستگی و نسجام اجتماعی است ،که منبع الیتناهی

سودگی در این گونه محالت قابل توجه هستند که رند. لذا مسائل و موضوعات دیگری عالوه بر فدهمی

در سطور فوق اشاره گردید. در این  بخشی از آنهابه هستند که  ی، دارای ظرافتها و پیچیدگیهایآنبرخالف 

الزامات بیشتری را در خصوص توجه و اهتمام به بافت و  ،با صبغه مذهبی و هویت دینیخصوص شهرهای 

مبین هویت و منشاء آن است که به دلیل ارتباط آن با  ،بد. چراکه نحوه آرایش فضاطلمیفضای پیرامونی 

 س، ارزش ویژه ای دارد. منبع مقد
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ای در این خصوص است. منشاء پیدایی این شهر در ارتباط با حضور امام رضا نمونهشهر مشهد 

قمری، ارادتمندان به  213در سال  ،السالم و شهادت ایشان در این نقطه است. از زمان شهادت امامعلیه

 هسته ،گیری محالت گوناگوندند. که بتدریج با شکلجهت سکونت خود انتخاب کرشهر مشهد را  ؛ایشان

اولیه شهر مشهد بنا گذاشته شد. محالتی نظیر سراب و نوغان و پس از آن سرشور و عیدگاه جزء اولین 

ند. این شومی. که امروزه به عنوان بافت فرسوده مشهد محسوب آیندمیشهر مشهد به شمار محالت 

ی اخیر به محالت که نماد هویت و تصویرگر فرایند توسعه و شهرنشینی شهر مشهد هستند، طی سالها

د در حال حاضر آخرین رسمیند و به نظر اشدهو فرهنگی  شدت دچار مداخالت عدیده کالبدی، اجتماعی

کاهش مداوم تعداد جمعیت و ند. کنمیروزهای حیات خود را به عنوان یک محله و فضای شهری سپری 

چه عاملی در این است که درهم ریختن اجتماع محلی، نمود عینی از این واقعیت است. حال سئوال اساسی 

ست فرسودگی مهمترین عامل خروج اشدهاین زمینه بیشترین تاثیر را دارد. آیا همانطور که تا کنون عنوان 

یا عوامل دیگری در این زمینه تاثیرگذارند؟ این مطالعه به جمعیت و برهم خوردن اجتماع محلی است؟ 

می پردازد. این محله یکی از شش محله قدیمی  شکل ویژه به بررسی این موضوع در محله سرشور مشهد

 طی سالیان اخیر همواره با خروج جمعیت ساکن مواجه بوده است. مشهد است که 

 هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسی تحوالت محله سرشور طی سالهای اخیر و شناسایی علل اصلی ناپایداری 

 محله است. 

 سئوال تحقیق

 د؟آیمیبه شمار  آنسرشور مهمترین عامل در خصوص ناپایداری  آیا فرسودگی بافت کالبدی محله

 روش تحقیق

ست. که مبتنی اشدهکیفی استفاده  -در این مطالعه از روشهای کمی ،با توجه به هدف و سئوال تحقیق

بر بررسی روند تحوالت محله طی سالهای اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین مصاحبه و مشاهده 

صورت و تهیه عکس چندین بار مراجعه به محله طی است که  1323تا  1322زمانی  بازهحله عمیق در م

 پذیرفته است. 
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 جامعه آماری

ست. اشدهبوده که در ضلع جنوب غربی حرم مطهر واقع جامعه آماری مطالعه شامل محله سرشور 

 4261، حدود 1323ر سال هکتار و جمعیت آن براساس برآورد انجام شده د 61وسعت این محله بالغ بر 

 د.باشمینفر 

 

 ادبیات نظری مطالعه -2

اگرچه در طول تاریخ، محالت به صورت ارگانیک و براساس نیاز ساکنان و : مفاهیم مربوط به محله -2-1

مختص  ،ی شهریریزبرنامهاند لیکن بکارگیری واحد محله به عنوان یک وسیله شرایط زمان شکل گرفته

: اول دیدگاهی که مطرح استت. در مجموع دو دیدگاه در خصوص ماهیت محالت میالدی اس 21قرن 

واحد محله را به عنوان یک موجودیت فیزیکی و کالبدی می انگارد و دوم دیدگاهی که به محله به عنوان 

تعاریف گوناگونی از محله ارایه س براین اسا .(35. ص. 1335)قرائی.  کندیک ساختار اجتماعی نظر می

گیری آنها موضوعاتی از گفت که محور اصلی شکل توانارایه شده میبا توجه به تعاریف که  ؛ستاشده

. ص. 1335)آبادی.  دشومید که شامل اشتراکات دینی، قومی، فعالیتی، کالبدی و ... دهمیاشتراکات تشکیل 

به  توانمیهای علمی گوناگون را عناصر و مولفه های اصلی محله در حوزهدر یک بررسی دقیقتر  .(16-13

 :(21. ص. 1332)عبدالهی.  شرح جدول زیر دانست

 : عناصر و مولفه های اصلی محله در حوزه های علمی گوناگون1جدول

 
 

مورد  توانمیاین واژه را از دو منظر تاریخی و قانونی  ،در شهرهای ایران در تعریف مفهوم محله

بررسی قرار داد. در برداشت تاریخی خصوصیات غالب شهرهای اسالمی در ساختار کالبدی و اجتماعی 

که محله به عنوان  ایگونهاسالمی نمود بارزی داشته است به  -شهرها به واسطه تاثیر پذیری از هویت ایرانی
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ن آ محدودهدو شومییکی از اجزا شهر ایرانی اسالمی و تشکیل دهنده ساختار و استخوان بندی شهر تلقی 

ای و طبقاتی تعریف شدنی است. در برداشت حقوقی نیز به واسطه وابستگیهای قومی نژادی و مذهبی، حرفه

ت کشوری مصوب سال قانون تعاریف و ضوابط تقسیما ستاشدهمهمترین قانونی که محله در آن تعریف 

است که در آن محله مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از نظر بافت اجتماعی،  1362

 .(23. ص. 1332)عبدالهی.  خود را اهل آن می دانند و دارای محدوده معین است ،ساکنان

شهر را در مقیاس کوچکتر دارد. به عبارتی زندگی  ویژگیهایو محله ماکت یک شهر است در واقع 

در عصر میانه)دوره پس از روم( نوعی وحدت بین مقیاس شهر و نگاهی به شهر آنها با هم مربوط است. 

که تصویر نمادین یک کارکرد شهری نظیر کلیسای جامع،  ایگونهبه د. دهمیرا به شکل کامل نشان محله 

 . (23. ص. 1336)بیکن.  دشومیک ترجیع بند تکرار شبیه ی ایمحلهدر کارکردهای 

ترکیب ارزشهای به دلیل شهر و خلق فضا در ایدئولوژی اسالمی : شهر اسالمیاهمیت و جایگاه محله در  -2-2

در  .دئولوژیها متمایز استدر ارتباط با کل مجموعه از سایر عقاید و ای )ماوراءالطبیعه( فیزیکی و غیر فیزیکی

. اندبودهخلق فضای شهری در ایدئولوژی اسالمی همواره دو دسته عوامل تغییر پذیر و تغییر ناپذیر دخیل 

عوامل تغییر  وعوامل تغییر پذیر شامل عرف، عوامل اقتصادی، سیاسی، طبیعی، تکنولوژیکی و جغرافیایی 

. ندشومیتفسیر  ان مسلمانریزبرنامهوسیله کارشناسان و  که بهاست الزامات مذهبی اسالمی شامل ناپذیر 

ایها و کسانیکه در کشورهای غیر نسبت به عوامل تغییر ناپذیر بویژه در میان حرفهبی اطالعی متاسفانه 

 ABDULLAH EBEN) ستاشدهمنجر به شکل گیری شکلهای شهری عجیب و غریب د انکردهتحصیل اسالمی 

SALEH, 1998, p. 538).  در یک در مطالعه شهرهای اسالمی، موضوعاتی که در درجه اول متاسفانه امروزه

 ی اسالمیغربی است که در آن برخی ابعاد شهرهافرهنگ ند، براساس چارچوب اشدهواقع تعریف جهانی 

بسیاری از آنها شهر  . به عنوان مثال(Falahat, 2014, p. 50)ستاشدهپنهان  در تمامی مطالعات و توصیفات

این به دلیل در حالیکه  .دانکردهعنوان فضایی نوعی آنارشیسم به دلیل بافت پیچیده و تودرتو اسالمی را 

سکون و فعالیت اقتصادی برای  .خانواده محور و هدف تمام فعالیتهاستنقش و اهمیت خانواده و اینکه 

از سوی دیگر محله  .(365. ص. 1333)هیدن ابو.  کندمیآرامش است و این سکون در مسکن معنا پیدا 

شهری مصداق زندگی دنیوی است. بدون شناخت، هرکس ممکن است در این جهان گمراه شود. محالت و 

)میثاقیان.  وده اشارتی به پیچیدگیهای دنیا و احتمال گمراهی استگذرهایی که در اولین مواجهه دارای ابهام ب
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در اولین نگاه، طرح یک شهر عربی همراه با بی : می نویسد 6حسن فتحیدر این خصوص . (21. ص. 1322

تحلیلهای بیشتر ما کارکردها و اگرچه با . اندنظمی آن، ممکن است به نظر رسد که آن را اتفاقی توسعه داده

، رشد ارگانیک شهر اسالمی و دسترسیهای پیچ 5بر طبق گفته استفانو بیانکا .خواهیم دید دالیل منطقی آن را

در پیچ آن بازتاب مستقیمی از نظم اجتماعی قوی اسالمی، فقدان آشکار نهادهای مدنی رسمی و متعاقبا 

 شهر اسالمی در بررسی .(Falahat, 2014, p. 51) دباشمی یتوانمند سازی خود تنظیمی اجتماعات خصوص

( 3و  تمحال در هایی از ساختمانهاخوشه سطح( 2ساختمان، سطح( 1:سطح قابل انجام است سه حداقل

 .(Hakim, 1998, p. 52)  یا شهر روستا،به عنوان یک سکونتگاه  سطح

 و سازنده هایایده رشد مرکز عنوان به هامحله د،شومی مربوط اسالم به که آنجا تادر یک شهر اسالمی 

سازماندهی شهر  ،اندیشه اسالمی .ندکنمی خدمتبخشند، انسجام میرا  مردم رفتار و شخصیت که طرحهایی

کند زیرا این نوع سازماندهی با تفکرات دنبال می – ایمحلهساختار  -را برمبنای مفهوم نواحی چندگانه

 هم سنت و کریم قرآن هم در رو، این ازاسالمی در زمینه ماهیت و نقش فضاهای زیستی مطابقت دارد. 

 مسکن، اهمیت و نقش به همچنین و آن، های مسئولیت و حقوق - همسایه مفهوم به زیادی توجه پیامبر

به عنوان  محالت،در این شهر  .دشومیند، دهمی تشکیل را محالت هک عمومی فضاهای و هاجاده مساجد،

یابند و تشکیل می پرورش و تربیت خانواده و افراد آن در اسالمی که تمدن و فرهنگ از یکوچک عالم

 نقش اتفاق افتد و یتدبیر سوء اگر راستا، همین در .ندشومیدر نظر گرفته  را( امت) اسالمی ند جامعهدهمی

 ،را دارد اجتماعی بیمارینوع  هر تقریبا جهت پرورشمحیطی  به شدن تبدیل پتانسیل نحرف شود،م محله

 عالوه .زمین گیر کند ترین سطحو آن را تا پایینکند  فلججامعه را  تمام دتوانمیصورت عدم کنترل در  که

در شهر  .ندکنمیکمک  متنوع عبادی در زمینه انجام فعالیتهای به مردم خود امکانات همه با هامحله این، بر

ی محیط یک عنوان ند بهشومیدر نظر گرفته  محالت. چیزی فراتر از محل سکونت هستند محالتاسالمی 

 لذا محالت. دشومی خود خالفت رسالت از ایعمده بخش انجام خلیفه الهی مامور بهاز  گروه یک آن در که

 تیمحال در .دشومی دیده گفتگو انجام برای کانالی و زمینه یک عنوان به نتیجه در را خود هایجنبه تمام با

 به خدمتکار عنوان به را خود مردم ،نداشده طراحی و ریزیبرنامه اسالمی تعالیم و بینی جهان اساس بر که

 تنها عنوان به همیشه متعال خداوند. خالقو نه به عنوان مخلوق  عنوان به ند،کنمی کارشناس، مشاهده جای
                                                                    
6-  Hassan Fathy 
7-  Stefano Bianca 
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و نه به عنوان  انسان برای انحصاریو  یاختصاص فضای عنوان بهنه  هرگز محلهلذا  .واهد بودخ خالق

. انسانها منظور خواهد شد برای امانت معنوی یک عنوان به محله فضای ،بلکه. دشومیمخلوق انسان دیده ن

با اینحال متاسفانه باید  .ستاشدهوام داده به آنها  که آنچهخواهند بود در مقابل  پاسخگوانسانها  بنابراین

ی محالت در جهان اسالم خاموش ریزبرنامهاست که ادغام جهان بینی اسالمی در اذعان کرد که مدتی 

 .(Omer, 2007, p. 70) ستاشده

 معرفی اجمالی شهر مشهد: -3

 جمعیت نفر میلیون 2.5 با 1321 سال در کشور مذهبی کالنشهر بزرگترین و شهر دومین مشهد

 علیه رضا حضرت مطهر مرقد وجود) گردشگری -مذهبی ممتاز موقعیت دلیل به (1321)مرکزآمارایران. 

 زائر و مسافر نفر میلیون 12.3 حدود پذیرای ساالنه( گرانبها تاریخی میراث و زیبا طبیعت و اقلیم و السالم

 به طوس در السالم علیه رضا امام قمری هجری 213 سال در. (1333. فرهنگیمیراثسازمان) دباشمی

 گردید شیعیان زیارتگاه محل مکان، این تاریخ، این از. شدند سپرده بخاک هارونیه در و رسیدند شهادت

 رونق واقعا مشهد صفویه زمان در. (11. ص. 1346. شهرمشهدجامعطرح) شد موسوم مشهدالرضا وبنام

. رهنـما) درآمد ایران شیعیان زیارتگاه مهمترین و جهان شیعیان اهمیت با زیارتگاه دومین بصورت و گرفت

 اجرای با 41دهه در اینکه تا نهاد فزونی روبه مشهد جمعیت بعد به زمان این از. (143. ص. 1356

 شهر این به روستایی مهاجران هجوم و اشتغال زمینه ایجاد به منجر... و نفت درآمد تزریق ارضی، اصالحات

 این در ساله 21 دوره یک برای شهر جامع طرح تهیه که شد باعث جمعیت، رشد از ناشی مشکالت. گردید

 226111 افغانستان در مارکسیستی کودتای وقوع آن دنبال به و اسالمی نقالبا وقوع از پس. شود انجام دهه

 مهاجرین از ایعده تحمیلی جنگ وقوع نتیجه در همچنین. گزیدند سکنی مشهد در افغانی مهاجران از نفر

 باعث و داد هم دست به دست شهری روستا مهاجرتهای همراه به فوق عوامل. شدند مشهد وارد زده جنگ

 حدود به مربع کیلومتر  33 از شهر وسعت دوره همین در. گردید دوره این در شهر جمعیت ریعس رشد

 تهیه ضرورت زیرساختها، کمبود و مسکن مشکالت با جمعیت سریع رشد. یافت افزایش مربع کیلومتر 221

 تا 1351 سال از ساله 21 دوره یک برای را 1361 سال در جامع طرح قالب در مشهد شهر تفصیلی طرح

 به 1352 سال در که مشهد شهر فعلی جامع طرح در. (223. ص. 1351. . رهنما م) مطرح کرد 1321 سال



 

9 
 

 به 1321 سال تا شهر وسعت که شده بینی پیش است رسیده ومعماری شهرسازی عالی شورای تصویب

 .(51. ص. 1352. غمامی) برسد نفر 1.411.111 به آن وجمعیت مربع کیلومتر 241 حدود

 یافته های مطالعه -4

یکی از محالت ( ابتدای بازار) محله سرشور یا سر سوق  و موقعیت آن:سرشور معرفی محله  -4-1

 مام رضامتری جنوب غربی حرم مطهر ا 312مسکونی در محدوده بافت قدیم شهر مشهد است که در فاصله 

و ( خسروی نو)شهید اندرزگو این محله از شمال به خیابان(32. ص. 1351)رهنما م. .  قرار داردعلیه السالم 

از سمت شرق به خیابان آخوند خراسانی،از جنوب به خیابان دانش غربی و از غرب به خیابان امام رضا 

غربی  از وسط آن به دو  –ر به علت عبور خیابان خسروی نو در جهت شرقیمحله سرشو .دشومیمحدود 

 1323. جمعیت این محله براساس برآوردهای انجام شده در سال ستاشدهقسمت شمالی و جنوبی تقسیم 

زیر بیانگر موقعیت محله در شهر  تصاویر(. 1323د)عملیات میدانی نویسنده در محله شومینفر  4261بالغ بر

 ست. مشهد ا

 موقعیت محله سرشور در شهر مشهد و ارتباط آن با حرم مطهر 1تصویر 

  
 

، کمتر ولی در لهجه مشهدی و زبان محاورهسوق در عربی به معنی بازار است  وجه تسمیه: -4-2

در  .ندکنمیو اگر به حسب ضرورت مجبور باشند آن را ساده و مختصر تعریف  رودمیکلمات عربی بکار 

از طرف دیگر کلمه  مانند سراب و سرشور،. دشومیسر به معنی ابتدا و آغاز  و گاهی باال دیده  مشهد کلمه

احتمال سوق بنابراین سر .دشومیاستعمال فارسیو اصیل سو در لهجه مشهدی تقریبا به همان معنی لغوی

سر سوق به معنای ابتدای  گاهی نیز سر به معنی اول یا ابتدا و .سو یا غیر از اینها باشددارد سه سو یا سر
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همچنین در قدیم به علت اینکه دسته های سینه زنی و قمه زنی از طریق بازار بزرگ برای . بازار است

ها بوده در زنی که همراه با جاری شدن خون از سر قمه زنند ، پس از مراسم قمهشدمیزیارت وارد حرم 

ای لذا عده. کردند برای شستشو و غسل حمام میحمام ابتدای محله سرشور که حمام سوسو بوده  است، 

  (11. ص. 1322)کرمی.  ستاشدهمعتقدند به همین خاطر بازار به سر شور معروف 

د که محله دهمینگاهی به گذشته و تاریخ شهر مشهد نشان : محله سرشور در گذر تاریخ -4-3

پس  ،ده است. در واقع این محله همراه با محله عیدگاهآممین شهر به شمار یامییمحله قد 6سرشور یکی از 

د. محالت باالخیابان و پائین شومیترین محله شهری مشهد محسوب از محالت نوغان و سراب قدیمی

 و در زمان شاه عباس صفوی با احداث خیابانهای باالخیابان وخیابان از نظر قدمت پس از محالت یاد شده 

)رهنما.  ددهمیشهر مشهد را تشکیل حاضر محدوده مرکزیدر حالپائین خیابان قرار دارند. این شش محله

ست. اهشدمیترین محله شهر محسوب نشیناعیان ،از محله سراب. محله سرشور پس(163. ص. 1335

یده است رسمیه و پس از قطع حرم مطهر به محله نوغان شدمیع راسته بازار اصلی مشهد از این محله شرو

که بخشی از بازار مزبور هنوز با نام بازار سرشور در همین محله واقع است. این محله بر خالف سایر 

 1221براساس آمار سال  ست.اشدهمحالت شهر، فاقد دروازه بوده لذا در منابع تاریخی کمتر از آن نام برده 

مهم شهر مشهد در این محله قرار داشته است. جدول زیر بیانگر این موضوع از کاربریهای بخش مهمی 

  .(11. ص. 1322)کرمی.  است

 1221 در سال : فضاهای مهم موجود در محله سرشور2جدول

 
 ت.زیر بیانگر مشهد قدیم و موقعیت محله سرشور در آن اس تصویرهمچنین 
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 : مشهد قدیم و موقعیت محله سرشور در آن2تصویر

 
هکتار است که عمدتا  61.5بلحاظ کالبدی وسعت محله سرشور بالغ بر  :محله ویژگیهای کالبدی -4-4

د. موقعیت مناسب این محله در ارتباط با حرم مطهر باعث شده تا شومیشامل کابریهای مسکونی و اقامتی 

ای به خود بگیرد. در حال حاضر گستردهنوسازی بافت کالبدی محله به شدت روند  طی سالیان اخیر روند

نیز تجاری به خود اختصاص داده است.  %6.2اقامتی و  %12.2از وسعت محله را کاربری مسکونی،  43.6%

 است. 1322زیر بیانگر وضعیت کاربریهای محدوده در سال و نقشه جدول 

 1322ر : کاربری اراضی محله سرشو3جدول

 

 (1323)شیرزاد.  منبع

 

 

 

 

 

 

 درصد وسعت)مترمربع( درصد تعداد )قطعه( کاربری

 48.62 295204.02 63.75 1381 مسکونی

 6.9 41751.7 7.3 158 تجاری

 4.8 29143.2 2.77 60 مذهبی

 19.25 116935 19.6 415 اقامتی

 6.86 41699.08 1.43 31 اداری-آموزشی-فرهنگی

 2.7 16133.5 0.23 5 بهداشتی-درمانی

 6.82 41456.3 4.6 99 یربا زمین

 2.83 17230.13 0.04 1 ورزشی

 1.23 7515.23 0.73 16 غیره

 100 607068.5 100 2166 جمع
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 1323: کاربری اراضی محله سرشور 1نقشه 

 
 (1323)شیرزاد.  منبع

انتهای بازار بزرگ شروع و به از ین بنای کالبدی محله سرشور ، بازار سرشور است که معروف تر

 سهله . عالوه بر آن وجود مسجددشومیسمت جنوب غربی امتداد می یابد و به انتهای محله سرشور ختم 

  د.آیمید نیز از دیگر فضاهای مهم محله به شمار رسمی 11قرن که سابقه تاریخی آن به 

               
 : ورودی بازار سرشور4تصویر   اهای بجا مانده از گذشته محله : مسجد سهله از قدیمی ترین بن3تصویر 

نفر بوده  1324 تدارای جمعی 1331سرشماری سال  سمحله سرشور  بر اسا: ویژگیهای جمعیتی -4-5

این سال این محله در  6االی جمعیت ب. باشندیمنفر نیز زن  2656نفر مرد و  2643است که از این میان 

. همانطور که عنوان (1331)مرکز آمار ایران.  باشندیمنفر باسواد  4352 ننفر بوده که از این میا 4211 ل،سا

 .نفر است 4261بالغ بر  1323شد براساس برآوردهای انجام شده جمعیت این محدوده در سال 

بررسی روند تحوالت محله طی سالهای اخیر بیانگر وقوع : تحوالت محله طی سالهای اخیربررسی  -4-6

فرهنگی در این محله است که به شدت فضای آن را متاثر از خود کرده است -تغییرات کالبدی و اجتماعی

 در ادامه ضمن بررسی گوشه ای از این تحوالت به نتایج ناشی از آن اشاره خواهد شد. 
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بررسی تغییرات جمعیتی محله بیانگر آن است که طی سالیان اخیر، همواره از  ت جمعیتی:الف( تحوال

است  1221ست. قدیمی ترین آمار از میزان جمعیت محله مربوط به سال اشدهجمعیت ساکن محله کاسته 

دکه بنوعی شومیاز جمعیت کل شهر  %11.51نفر ذکر کرده است که شامل  3543که جمعیت محله را 

انگر اهمیت این محله در جمعیت پذیری شهر مشهد بوده است. با اینحال جمعیت این محله در سال بی

جمعیت  1331نفر رسیده است. در سال  5161به  1351نفر بوده که این میزان در سال  2224بالغ بر  1361

محله در حال نفر کاهش می یابد و طبق برآورد انجام شده جمعیت  1324نفری به  2236محله با کاهش 

د با اینکه این محله در سال دهمینفر است. همچنین مقایسه جمعیت محله با شهر مشهد نشان  4261حاضر 

و در  %1.23به  1331جمعیت شهر مشهد را در برداشته است این میزان در سال  %11.51به میزان  1221

 عیت محله را به نمایش می گذارد. کاهش یافته است. نمودار زیر روند تغییرات جم %1.115به  1321سال 

 1323 -1221: روند تغییرات جمعیتی محله سرشور 1نمودار

 

طی دوره بررسی روند تغییرات نرخ رشد جمعیت محله نیز نشانگر آن است که  ب(نرخ رشد جمعیت:

ات بوده است. نمودار زیر بیانگر تغییر %-3.1 بطور میانگین نرخ رشد جمعیت محله 1323-1361زمانی 

 نرخ رشد جمعیت محله طی دوره های گوناگون است. 

 

 

 1323 -1361: تغییرات نرخ رشد جمعیت محله سرشور 2نمودار
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جمعیت 8748 9994 7560 5324 4260
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د. نگاهی به باشمیمهمی از تحوالت محله ناشی از تغییرات کاربری اراضی آن  بخش تحوالت کالبدی:ج( 

بیانگر این تغییرات است. براین اساس  1322و مقایسه آن با سال  1351جدول کاربری اراضی محله در سال 

طی دوره مورد نظر مهمترین تغییر در کالبد منطقه کاهش وسعت کاربریهای مسکونی و افزایش فضاهای 

اختصاص به تنها اقامتی است. عالوه براین باید توجه داشت کابریهای مسکونی منطقه در حال حاضر 

کارکرد دارند که از این میان تنها یک  4در حال حاضر به عبارتی فضاهای مسکونی سکونت ساکنین ندارد. 

به این مطالعه در بخش بحث و نتیجه گیری که مورد آن به سکونت دائم اهالی محل اختصاص دارد. 

 ست. اشدهموضوع پرداخته 

از سوی دیگر طی سالهای اخیر توسعه فضاهای اقامتی در منطقه گسترش بسیاری یافته است.در 

ند که در اهشدمیاز وسعت کل محله را شامل  %4.4به میزان  1351قامتی محله در سال  مجموع فضاهای ا

 ،عالوه بر وسعت این فضاها در واحد سطح .وسعت محله رسیده است)نمودار زیر( %12.2به  1322سال 

 اشاره کرد. نیز باید به تسلط عمودی و ارتفاعی این فضاها بر بافت منطقه

 1323-1351دی کاربری اراضی محله سرشور : تغییرات کالب3نمودار

 
تغییرات کالبدی منطقه طی دوره زمانی یاد شده نشانگر آن است که کاربریهای اقامتی از  %نگاهی به

 رشد داشته اند. )نمودار زیر( %651و از نظر تعداد قطعه  %333نظر وسعت 

 1323-1351تغییرات وسعت و قطعات کاربری اراضی محله سرشور  %:4نمودار

 

اموزشی،  
اداری

زمین بایر بهداشتی اقامتی
حمل و  

نقل
مسکونی مذهبی تجاری ورزشی
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محله است. و مصوب روند تحوالت فضاهای اقامتی در این محدوده حتی خارج از برنامه پیشنهادی 

هزار مترمربع  44قطعه و وسعت آن نیز  131براساس طرح تفصیلی، تعداد قطعات فضای اقامتی بالغ بر 

هزار مترمربع  116.2قطعه و وسعت آن نیز به  411تعداد قطعات آن به ، است که در مقایسه با حال حاضر

 برابر وسعت طرح تفصیلی( 2.62ت و برابر قطعا 2.3). رسیده است

از آنجا که محله سرشور میان محله  ،بررسی اسناد تاریخی بیانگر آن است :اقتصادی -اجتماعید( تحوالت 

ترکیبی از اعیان نشین و حکومتی سراب و محله تجاری و سوداگرانه عیدگاه قرار داشته، هویت مردم آن هم 

فقرای این محله کم و اغنیایش متعارف بوده است.  1221دو محله فوق بوده است. براساس سرشماری سال 

یکی از ویژگیهای محله آن کمتر بوده است. ای محله بیش از حد متعارف و رعایاینوکران دولتی و آستانه

مانند شاعر، مذّهِب، ر شهر و متخصصانیدر آن بوده است در مقابل ملک التجاروستاییفقدان ساکنان مشاغل

اند. همچنین در این محله تعداد زیادی مهاجر ثروتمند مروی و زیستهصحاف و کتابدار در این محله می

 . (11. ص. 1322)کرمی.  اندهروی سکونت داشته

د که در این محله مدیران عالی دهمینشان  1351مطالعات انجام شده راجع به محله در سال همچنین 

رتبه اداری وجود نداشته است و عمده گروههای ساکن شامل گروههای شغلی وابسته به فعالیتهای تجاری و 

حضور طبقه متوسط وابسته به فعالیتهای تجاری خرده فروشی بیانگر همگنی از سوی دیگر بازرگانی است. 

از سرپرستان خانوار در خود  %64. در این دوره محل تولد له بوده استبافت و عدم شکاف اقتصادی در مح

 بوده است %6سال و نسبت بی سوادی محله 11از ساکنین بیش از %63.3محله و همچنین سابقه سکونت 

 . (1351)رهنما م. . 

ز محله و اشدهج گروههای شغلی عنوان نشان از خرو(، 1323)بررسیهای انجام شده در حال حاضر 

گفت از این  توانمید. لذا باشمی ،استقرار سالخوردگان و بازنشستگانی که توان جابجایی از محل را ندارند

نسبت بی سوادی  1331از سوی دیگر براساس آمار سرشماری سال  منظر وضعیت منطقه تنزل یافته است.

نوسازیهای بافت با هدف سکونت دایم  %15چنین در این دوره تنها همافزایش یافته است.  %11.2محله به 

اقتصادی محله در طی زمان بوده  -که همگی بیانگر تنزل شرایط اجتماعی. (1323)شیرزاد.  ستاشدهانجام 

 است. 
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 بررسیبحث و  -4-5

 که: دشومید مشخص آیمیآنچه که از تصویر موجود محله به دست 

 .محله طی سالهای اخیر با رشد منفی جمعیت مواجه بوده است 

  .وسعت فضاهای مسکونی محله کاهش داشته است 

  ما هنوز هم وسعت بافتهای فرسوده و مخروبه محله چشمگیر اشدهبا وجود نوسازیهای انجام

 است.

  غلبه حال حاضر  ند و دراشدهخارج گروههای با منزلت اجتماعی باال از محله طی سالیان اخیر

 است. سالخوردگان با سکونت 

به عنوان یکی از اصیلترین و  موارد مطرح شده همگی مبین شرایط نامناسب و ناپایدار محله سرشور

اما اینکه چه عاملی نقش تاثیرگذار در این خصوص دارد موضوع است. ترین محالت شهر مشهد قدیمی

د. قبل از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری است که عمدتا شومیمهمی است که در ادامه به آن پرداخته 

بافتهای فرسوده شهری، عامل فرسودگی بافت عامل اصلی خروج جمعیت و تحلیل در طرحهای نوسازی 

فرسودگی گفت در محدوده مورد مطالعه )محله سرشور(  توانمی. براین اساس آیا رودمیمحله به شمار 

یت محله و ناپایداری آن است؟ در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته مهمترین عامل ترک جمع ،بافت

 د. شومی

 بیانگر آن است که:مشاهدات و مصاحبه های صورت گرفته در محله از ساکنین 

موقعیت مناسب آن در ارتباط با حرم مطهر  ،تاریخدر طول بدون شک یکی از فرصتهای فراروی محله 

حیات این محله را به همراه داشته است. و آن را  زمان، ن عامل در طولو محیط پیرامون بوده است. همی

در سالهای اخیر به دلیل عدم متاسفانه مامن و سکونتگاه قشرهای و طبقات باالی اجتماعی شهر نموده است. 

بسیاری از فرصتهای موجود نه تنها از بین  ،در شهر مشهد اتخاذ رویکردهای مناسب در زمینه مسائل شهری

بدل عامل تهدید کننده و قطع حیات یک مجموعه نیز به  ،ای مواردبلکه در پارهند اشدهفته و یا تضعیف ر

. در خصوص محله سرشور نیز وضعیت به همین منوال است. به عبارتی عامل موقعیت مناسب محله نداشده

مل تهدید کننده حیات به صورت عادر شرایط فعلی که زمینه رونق و حیات آن را به همراه داشته است، 

در توضیح این مساله باید گفت از سویی با مطالعه و بررسی طرح تفصیلی محله  محله عمل کرده است.
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آن مورد توجه د و تنها جنبه اقتصادی و انتفاعی شومیتوجه چندانی به این موقعیت نشود که مشخص می

گیری انتفاعی و اقتصادی ر این طرح دلیلی بر بهرهدرنظر گرفتن فضاهای اقامتی با تراکم باال د د.گیرمیقرار 

د که حتی بلند پروازیهای دیده شده در شومیمشاهده حال حاضر از سوی دیگر در از موقعیت منطقه است. 

نیز حتی نتوانسته است کف آمال و آروزهای مدیریت شهری را در این سودجویی قانع کند. مزبور طرح 

فضاهای اقامتی و تجاری فراتر از توسعه ه و مجوزهای صادر شده جهت چراکه تحوالت رخ داده در محل

لطمه  ،لذا تحوالت روی داده در این محله به بهانه خدمت به زائرانطرح است. صورت گرفته های پیش بینی

جبران ناپذیری بر حیات و فضای شهری مشهد وارد ساخته است که ماحصل آن شکل گیری فضایی نه در 

نتایج حاصل از  .آن حضرت استعلیه السالم، نه در شان زائران و نه در شان مجاوران  شان امام رضا

به شرح زیر  بخشی از این مسائلبیانگر آن با ساکنین در محله های صورت گرفته مشاهدات و مصاحبه

 است:

ران اذورود سرمایه گ ناشی ازست. که اشدهبهتر و کیفیت ساختمانها محله از نظر کالبدی وضعیت ( 1

د . در واقع این تنها نقطه مثبت تحوالت محله از دیمی باشد گوناگون اعم از دولتی، غیر دولتی و نظامی

 )تصاویر زیر( .به شمار می آیدساکنین 

 

 1323 در برخی قسمتهای آن: نوسازی بافت محله سرشور 1تصویر
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کانی جهت کسب درآمد و بهره ( تغییر ماهیت محله از یک محیط سکونتی و محل آرامش به م2

 . )تصاویر زیر( اقتصادی. چنین وضعیتی حتی در کاربریهای مذهبی محله نیز قابل مشاهده است

: استفاده از ورودی مسجد محله به عنوان مکان 5: تبدیل یک واحد مسکونی به محلی جهت استقرار زائران              تصویر6تصویر

 کسب درآمد

                                 

عدم تمایل ورثه به نوسازی ملک و فروش آن: مساکن بجا مانده از سالخوردگان، عمدتا توسط  -3

هیچ در حال حاضر ند و اشدهند. این افراد در زمان حیات والدین کامال از محله خارج شومیوراث فروخته 

رتی تعلق به محله در بین آنها از بین تمایلی جهت سرمایه گذاری در محل و نوسازی ملک ندارند. به عبا

 ست.اشدهرفته و یا تضعیف 

د که دهمیجمعیتی ساکن محله را سالخوردگان تشکیل غالب علت اصلی حضور در محله: گروه  -4

نزدیکی به حرم مطهر و حافظه تاریخی محله است. لذا این گروه را باید  ،علت اصلی حضور آنها در محل

حضور جمعیت سالخورده در محل و خروج جوانان، باعث  حله به شمار آورد.آخرین گروه ساکن در م

ست تا محله شادابی و طروات یک فضای شهری را نشان ندهد. این مساله بویژه در ماههای غیر زواری اشده

 د. شومیبیشتر دیده 

 : سالخوردگان مهمترین گروه جمعیت محله سرشور3تصویر
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: بخش مهمی از نوسازی بافت های دولتی، نظامی و غیر دولتی به محلهورود ارگانها و دستگاه -1

صورت گرفته است. این عمل در قالب احداث  خصوصیمحله توسط ارگانهای دولتی، نظامی و شرکتهای 

چنین  د.گیرمیهتل، هتل آپارتمان و زائر سراست. که عمدتا توسط اعضای ارگان مربوطه مورد استفاده قرار 

ث شده تا محله عرصه گاه جوالن دستگاهها و ارگانهای گوناگون جهت بهره گیری از مزایای وضعیتی، باع

 اقتصادی باشد. 

 ی دولتی و غیر دولتی در محله سرشور: سرمایه گذاری ارگانها2تصویر

 
در حال حاضر است که از جنبه های گوناگون قابل توجه  ،موضوع امنیت یکی از مسائل مهم محله -6

 است: 

 انواع خودرو، لوازم کار، لوازم منزل، لوازم زوار، دزدی اموال عمومی سرقت : شامل رقتس

 )انواع مبلمان شهری(

 .تصادف: افزایش تعداد خودروها عمال امکان برخورد با پیاده ها را افزایش داده است 

 های ساختمانیحوادث ناشی از ساخت و ساز 

  ر افراد غریبه در محلامنیت روانی ساکنین ناشی از حضوپائین آمدن 

 به دلیل ترس از کودک ربایی و تصادف با خودروآنان عدم امکان بازی برای  و امنیت کودکان 
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از سوی تبدیل امالک به پارکینگ حمایت از اقدام مالکین واحدهای مسکونی در خصوص  -5

انی برای پارکینگ و تبدیل محله به مکشهرداری که حاکی از تغییر محتوای محله از مکانی جهت سکونت 

 خودروها می باشد.

 جهت درخواست از مالکین به منظور تبدیل امالک به پارکینگنصب شده در محل : اطالعیه شهرداری 11تصویر

 
به ندارد. سکونت دائم اهالی محل اختصاص به فضاهای مسکونی محله در حال حاضر کامال  -3

بخشی از آنها به دلیل خروج ساکنین و رها شدن،  -1 عبارتی وضعیت آنها از چهار حالت زیر خارج نیست:

ند اما هنوز ظاهر مسکونی خود اشدهبخشی دیگر درحال تخلیه و یا تخلیه  -2در حال تخریب شدن هستند. 

بخش دیگری از این کاربری  -4ند و اشدهل یبدتبخشی دیگر به مکانهای اسکان زائران  -3د. انکردهرا حفظ 

 ل اسکان ساکنین محله است. )تصاویر زیر(نیز در حال حاضر مح

 : تغیر وضعیت فضاهای مسکونی در محله )بترتیب از راست: واحد تخریب شده، تخلیه شده، و مکان اسکان زائر(11تصویر

 
، در خصوص ترافیک و رفت و آمد باید گفت اجرای طرح ترافیک در بافت مرکزی شهر مشهد -2

تا محله نه به عنوان محل  شدهاین باعث  .ستاشدهمحله خل بافت ورود خوردوها به داافزایش سبب 

سکونت بلکه عمدتا محل آمد و شد و معبری جهت عبور خودروها باشد. از جمله مسائل دیگر در این 

 کمبود تابلوهای راهنمایی، نبود سرعت گیر، و ... است.، وسایل حمل و نقل سرعت باالزمینه 
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عدم نظافت  و کثیفی محله، رها سازی زبالهپخت نان و همچنین  کیفیت پائین خدمات نظیر -11

از جمله مسائل مهم دیگر محل است که در اثر کاهش حضور ساکنین در محله و کاهش  ه ساکنینلبوسی

 حس تعلق به مکان شدت گرفته است. 

 : رهاسازی زباله ها در سطح محله12تصویر

 
تکدی و همچنین پوششهای گوناگون به داخل محله از از قبیل دستفروش، مورود افرا گوناگون  -11

 .جمله مسائلی است که همگنی آن را دستخوش تغییرات اساسی کرده است

 

 در نتیجه ورود گروههای مختلف جمعیتی: ناهمگنی محله 13تصویر

 
و سازه با احداث ساختمانهای بلند مرتبه از بین رفتن حریم و خلوت محله به  توانمیو نهایتا  -12

 .اشاره کرد پارکینگ طبقاتیهای فلزی نظیر 
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 و اشراف آن بر واحدهای مسکونی و محله : بلند مرتبه سازی سازه های فلزی )پارکینگ طبقاتی( و واحدهای اقامتی14تصویر

       
 

با آن ماحصل این تغییرات شرایطی است که در حال حاضر محله  تصویر محله از نظر ساکنین: -4-6

از این محله متاثر کرده است. در ادامه ذهنی که نگاه ساکنین را در خصوص تصویر  ن استابه گریبدست 

  :دشومیست بیان اشدهعنوان در قالب جمالتی که عینا توسط آنها ذهنی ساکنین از محله  تصویر

 در محله شرایط سکونتتصویر ساکنین از الف( 
 رات ساکنین محله:ظن

 ندکشمیهستند عذاب  آنها که ساکن این محله. 

 تمایل به ماندن در محله را ندارم ،بخاطر شلوغی باال. 

 آرامش نیست ؛محله برای سکونت خوب نیست. 

 ی بیایی بیرون )به دلیل پارک خودروها(توانمیاز در خانه ن. 

 غه که نمی دونی خونت کجاستونقدر شلآ. 

  نداره ؛ چون ساکنیمردم تقاضایی ندارنچون محله خوب تمیز نمیشه. 

 تو محله نمیشه پیاده راه بری. 

 ندکنمیمحله را پسند ن ،ناناجو. 

 

 تصویر ساکنین از امنیت محلهب( 
 نظرات ساکنین محله:

 ی زمین بگذاریتوانمیدزدی زیاد است وسایلت را ن. 
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  د )امنیت روانی ساکنین(شومیاالن داخل هر خانه ای هر آدمی وارد. 

 اگر در خانه ای باز باشد تعجب دارد و می باز نیست اما االن  قبال می گفتند چرا در خانه ات

 .گویند چرا در حیاط باز است

  می شناختیمدر محله قبال آدم ناجور و غریبه را. 

 ند در محله بازی کنندتوانمیبچه ها ن. 

 قبال محله امن و ساکت بود. 

 امنیت محله خراب شده گیهاتاز. 

 تصویر ساکنین از مدیریت شهریج( 
 رات ساکنین محله:نظ

 دشومیعبور و مرور و رفت و آمد مدیریت ن. 

 دشومیبه محله رسیدگی ن. 

  ندکنمیمردم محله را از سر وا. 

 تصویر ساکنین از کمک و مشارکت به هم و کمک به وضعیت محلهد( 
 نظرات ساکنین محله:

 له است به . )این اصطالح بیانگر اوج برهم خوردن سازمان اجتماعی محبما مربوط نیست

رسیده است که ساکنین هیچ گونه حس وظیفه ای  جایگاهیعبارتی سازمان اجتماعی محله به 

 در خصوص ارتقای وضعیت محله ندارند.( 

 تصویر ساکنین از کلیت محلهذ( 
 نظرات ساکنین محله:

 محله محلیت خود را از دست داده است 

 مانده شاز محله فقط اسم 
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 نتیجه گیری:  -5

 ،ارزش تنوع معماری -3، ارزش دین محوری -2، ارزش زیباشناختی -1به دالیلی همچونت حفاظت محال

ارزش تجاری و  -5ارزش حفظ منابع و انرژی  -6ارزش تنوع زیست محیطی  -1ارزش تنوع عملکردی  -4

خروج جمعیت از این . (42. ص. 1335دی. )احم  دارای اهمیت است ارزش تداوم خاطره فرهنگی -3و اقتصادی 

محالت به معنی برهم خوردن سازمان اجتماع محلی و نهایتا ناپایداری محله خواهد بود که در صورت تشدید منجر 

انسان در محیط و در بافت به معنی جاری کردن  دائم حفظ حضوربه حذف محله از فضای شهری می شود. چراکه 

یکی از ملزومات ایجاد حس اجتماع محلی، وجود ارتباطات روزانه، تکرار مداوم  .ستروح زندگی در این محیط ا

تماس و ارتباط در شرایط  -1در یک محیط صمیمی است. چنین ارتباطی دو شرط دارد: دائمی ارتباطات و حضور 

 این ارتباط. تداوم  -2غیررسمی و 

با این حال توجه به این نکته مهم است که راهم آورد. اجتماع محلی را فانسجام د تا اندازه زیادی توانمیمحله 

« اجتماع»، درک و طی مرحله «جمعیت»برای ایجاد فضای شهری، حرکت در یک مسیر تکاملی برمبنای گذر از مرتبه 

فضاهایی که تنها که همانا فرایند شکل گیری تمدن است، ضروری خواهد بود. براین اساس « جامعه»و نیل به مرتبه 

فضای شهری یک امری بطئی و استقرار موقت جمعیت هستند، فاقد ارزش فضای شهری می باشند. چراکه مکان 

روند نوسازی نگاهی به امری که در بافت مرکزی شهر مشهد در حال وقوع است. تدریجی است و نه یک امر آنی. 

نوشت ساکنین آن توجه دارد. به گونه ای است که کمتر به سرنشان می دهد که این روند بافت مرکزی شهر مشهد 

نتایج حاصل از ارزیابی ساختار برنامه ریزی نوسازی و بهسازی مرکز شهر مشهد بیانگر این است در این خصوص 

و کمتر به سرنوشت  باشندیمبیشتر در صدد چگونگی تحقق اهداف کالبدی طرح، به هر قیمتی  هاطرحکه متولیان 

که تداوم این روند خروج کامل جمعیتِ دائم از محله و برهم . (1335)رهنما م. .  شندیاندیم هاطرحساکنان اولیه 

 خوردن اجتماع محلی در این محالت است.

این مطالعه نشان داد که در این محالت )به عنوان نمونه محله سرشور(، فرسودگی عامل اصلی خروج  

رعکس نوسازیهای انجام شده به دلیل عدم انطباق آن با شرایط محله و زندگی ساکنان جمعیت از بافت نیست بلکه ب

باعث خروج جمعیت از آن شده است. لذا ضروری است سیاستها و راهبردهای مدیریت شهری در خصوص چنین 

نوسازی و محالت با دقت و واقع نگری بیشتری صورت گیرد و با در نظر گرفتن انسجام اجتماعات محلی، اقدامات 

 ارتقای کالبدی محالت در نظر گرفته شود. 
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