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 مردم میان در حصارکشی و حصار نشانگان دوگانگی بر تحلیلی: حصارکشی

 *مازندران سوادکوه
 2فریدنیا اهلل عزت، 0نژادعلی منوچهر
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 چکیده
 در و زمان گذشت با اما کشیدند، می حصار شهرها دور امنیت، تأمین و خود از حفاظت برای مردم یمقد در

 با را آن و داده تغییر را حصارها محتوای و فرم سازی،خصوصی و اجتماعی گزینیجدایی فرهنگ اخیر، های دهه

 دوگانگی بر شناختی جامعه تأملی پژوهش، این هدف. است زده گره خصوصی منازل و ویال باغ شخصی، مزرعۀ

 اجتماعی معنای فهم به بتوان تا است مازندران استان سوادکوه مردم میان در حصارکشی و حصار شناختی نشانه

 بیست و است انتقادی نگاری مردم و کیفی تحقیق، این در استفاده مورد روش. یافت دست فیزیکی سازۀ یک از

 تحقیق این نتایج. شد مصاحبه ها آن با و انتخاب هدفمند گیرینمونه شیوۀ به سوادکوه شهروندان از نفر

 و شناختی نشانه رویکرد با و است سوادکوه شهر در حصارکشی و حصار معنایی استحالۀ و دوگانگی دهندۀ نشان

 حصارکشی»و  «بخش هویت و سنتی زیست مظهر مثابۀ به حصارکشی» اصلی مضمون دو قالب در شهر از تصور

 بحث در محوری های همقول. دش مشخص« فردگرایی و غریبگی مدرن، ابزاری های ارزش غلبۀ هرمظ عنوان به

 زمین و محصول از مراقبت و مرزبندی نشانۀ حصار» ،«گذشته در حصار محدودیت یا فقدان» شامل حصارکشی

 مظهر» ،«زمین یافتنارزش ۀنشان»و همچنین  «روستایی حیات فقر و سادگی مظهر» ،«امنیت مظهر» ،«کشاورزی

 «اجتماعی بدبینی و شناختیآسیب مظهر» و «حریم سازیشخصی و عقالنیت مظهر» ،«تفکیک و شدگیمدرن

 اجتماعی و فضایی نابرابری و دوگانگی از تصویری شهری نمادهای و ها سازه در دوگانگی این درنهایت. هستند

 .دارد شهری محیط وسیع گسترۀ در

 شناسی نشانه سوادکوه، سنتی، زیست حصارکشی، حصار، ابزاری، های ارزش :کلیدی های واژه
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Abstract 

In the past, people built fences around cities to protect themselves and provide 

security. But over time and in recent decades, the culture of social segregation and 

privatization has changed the form and content of fences, tying them to private farms, 

villa gardens, and private homes. The aim of this sociological study is to examine the 

semiotic duality of fence and enclosure among the residents of Savadkuh in 

Mazandaran province in order to understand the social meaning of a physical 

structure. The method used in this study is qualitative and critical ethnography. 

Twenty citizens of Savadkuh were selected and interviewed randomly. The results of 

this study show the duality and semantic transformation of fencing in Savadkuh and 

with a semiotic approach and perception of the city in terms of two main themes: 1. 

“Fencing as a biological and identity manifestation” and 2. “Fencing as a 

manifestation of the dominance of modern instrumental values, alienation and 

individualism.” The central categories in the discussion of fencing include “the 

absence or limitation of fencing in the past”, “the fence as a sign of demarcation and 

care of agricultural land and product”, “the manifestation of security”, “the 

manifestation of simplicity and poverty of rural life” and also “the fence as a sign of 

land value”,  “manifestations of modernization and segregation”, “manifestations of 

rationality and personalization of privacy” and “manifestations of pathology and 

social pessimism”. Finally, this duality in urban structures and symbols reveals a 

picture of spatial and social duality and inequality in a variety of urban environments.  

Keywords: Fence, Fencing, Semiotics, Traditional Biology, Instrumental Values, 

Savadkuh. 
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 مسئله طرح و مهمقد

 حبیبی،) بودند دروازه و دیوار دارای ها،آن مایملک و ساکنان از حفاظت منظور به شهرها قدیم در

 داردروازه جوامع آن، دور به هایینرده یا دیوارها و اختصاصی ورودی دروازۀ با جوامعی(. 0991

 تعریف مسکونی مناطق را ارددروازه جوامع (0991) بلیکلی(. 5886 ،0گیم کانگ) شدندمی نامیده

 .هستند شدهخصوصی عمومی فضای دارای ها، دسترسی کنترل هدف با که کند می

 که بودند دیوار و حصار دارای روستاها دور، بسیار های گذشته در دهد می نشان مطالعات

 امنیت زمانی یک که حصاری زمان مرور به. است بوده روستا کل برای امنیت و قلمرو نشانگر

 شد کشیده مزارع و منازل دور حصار به و برچیده روستاها دور از کرد، می تأمین را روستا لک

 در(. 0995 حصاری) شد تبدیل خانوادگی و فردی امنیت و خصوصی قلمرو و مالکیت به که

 مراقبت امنیت، تأمین جمله از خاصی کارکردهای هرکدام که داشته وجود هایی قلعه هم سوادکوه

 تلم» دیدبانی قلعۀ مانند بودند؛ شده ساخته هاتپه باالی و ارتفاعات در و داشتند نیآیی جنبۀ و

 آیینی قلعۀ و دیدبانی کارکرد با «سفید دیو یا باجگیران» نگهبانی قلعۀ و امنیتی کارکرد با «سنگ

 است واضح(. 0955 سوادکوهی، باوند) بود شده بنا دریا سطح از متری 0508 ارتفاع در «کنگلو»

 با و ضخیم و مستحکم دیوارهای با حصاری مانند حکومتی دژ ایران شهری شناسی ریخت در که

 (.60: 0990 پور، شارع) است بوده ایران شهرهای ملزومات از ،حفاظتی-امنیتی ویژگی

 های همحل و شهرها در دارانه سرمایه های ارزش با همسو حصارکشی و حصار مدرن، دورۀ در

 و اجتماعی گزینی جدایی فرهنگ رواج با شده،حصارکشی هایمحله ایجاد. یافتند گسترش شهری

 مجرمان مزاحمت از ساکنان حفاظت برای بیشتر ها محله این .است یافته افزایش سازی خصوصی

 مواردی در. اند آمده وجود به امنیتی تهدیدات از جلوگیری برای نیز گاهی .گرفتند شکل بیرونی

 تشخص ایجاد برای و اند داشته شناختیزیبایی و سمبلیک جنبۀ بیشتر هادروازه و حصارها این

 محله از قسمتی تنها آن حصار و شدمی نصب قیمت گران ایدروازه صورت این در. اند رفته کار به

 حصار و دیوار امروزی، مسکونی هایمجتمع در(. 0990 همکاران، و جاللیان) داد می پوشش را

 مسکونی مجتمع انتخاب دلیل که دریافت (5880) 5هالبر. است تامنی و قلمرو دهندۀ نشان

 کیم، کانگ) است محیط این در زندگی از امنیت احساس اول درجۀ در سکونت، برای دار دروازه

                                                            
1
. Kyungkim 

2
. Halber 
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 مانند ایران شمال مناطق در که درحالی و بودند متفاوت محتوا و فرم لحاظ به حصارها (.5886

 در شد، می استفاده حصارکشی برای چوب از زیاد ندرختا و جنگل وجود جهت به سوادکوه

 هاچینه و هاخشت ۀچسبانند ۀماد و سنگ و خامخشت بیشتر رفتهکار به مصالح ایران مناطق سایر

 برای که دارند ایساده ساختار معموالً حصارها(. 0990 شهمیرزادی، ملک) است بوده

 توانند می همچنین حصارها. اند شده طراحی مرز سراسر در حرکت از جلوگیری یا محدودکردن

 .دنباش یتمالک و آرامش ،امنیت از نمادی

 مقیاس در زندگی سبک های بنیان تغییر با معاصر دورۀ در زمین کاربری و نقش ایران در

 و نماد فقط حصار دور های گذشته در. است شده عوض شهرنشینی سریع توسعۀ و شهری

 زندگی سبک تغییر اما گفتند، می «نشان سنگ» آن به که کرد می مشخص را مرزی که بود نشانی

آن فروش و تر کوچک قطعات به هاآن کاربری تغییر کشاورزی، هایزمین حصارکشی امروزی،

 در جمله از روستایی و شهری های حصارکشی در ای عمده تغییر سبب ها، غیربومی به ها

 احشام و کشاورزی های زمین مرز نشان و نماد فقط روزی که حصاری درواقع. شد سوادکوه

 و غیربومی ورود. است شده خصوصی مالکیت حفظ و گزینی جدایی و تفکیک نماد امروزه بود،

 شمال هایجنگل از صیانت جامع طرح ناموفق اجرای و گرایی مصرف زندگی سبک نمایش

 های زمین و ها خانه حصارهای در ای عمده تغییرات سبب ،جنگل از ها دام شدن خارج و کشور

 مناسب حصار نبود بنابراین شد؛ هاآن جایگزین سنگی دیوار و بلوکی دیوار و شد کشاورزی

 مسکونی، به کشاورزی های زمین از بسیاری کاربری تغییر و دام چرای برای زمین نبود و مراتع

 ساختار تغییر و ها غیربومی رویۀ بی خرید و ورود ها،آن تفکیک و ها زمین دیوارکشی

 دامداری فرهنگ که شد سبب منطقه فرهنگ با متفاوت حصاربندی و دیوارکشی و ،وساز تساخ

 های بومی یا ها غیربومی به فروش و زمین تقطیع برای حصارکشی به و ببازد رنگ کشاورزی و

 .یابد تغییر جدید نسل

 ؛است زمان گذر در حصارکشی فهم و ها نشانه در تغییر مقاله این در اهمیت حائز ۀمسئل

 مفهوم امروزه اساس این بر. است شده سبب را متعددی اجتماعی مسائل خود با که تغییراتی

 امنیت، نظیر مفاهیمی سمت به ،بوده حدومرز ۀکنند مشخص که خود سابق معنای به حصار

 نیز را آن با مرتبط مفاهیم و جنایت و جرم از محافظت خصوصی، و فردی قلمرو حفظ مالکیت،

 این واقعیت. دارد آن شناختینشانه و معنایی دوگانگی از نشان که مفاهیمی. تاس یافته تغییر
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 مالکیت، نظام در تغییراتی با سوادکوه، مردم زندگی سبک در ایجادشده تغییرات که است

 تحقیق ایندر  که دارد مهم تغییراتی از نشان بصری ناهماهنگی و اراضی تفکیک حصارکشی،

 چیستی درک و توصیف ،تحقیق این در اصلی ۀمسئل. هستیم آن یحتشر و تبیین درک، دنبال به

 اینکه. است آن از برخاسته فرهنگی و اجتماعی های خاستگاه و حصارکشی چرایی و حصار

 تحلیل و درک چگونه سوادکوه مردم میان در حاضر حال در و گذشته در حصارکشی و حصار

 .است تبیین و درک لقاب چگونه آن شناختی نشانه های دوگانگی و شود می

 تحقیق ۀپیشین

 به بخشی امنیت در دروازه و حصار نقش واکاوی» عنوان با یتحقیق در( 0990) همکاران و جاللیان

 مسکونی های مجتمع امنیت، «همدان شهر مسکونی های مجتمع :موردی ۀنمون مسکونی، های مجتمع

نمونه. کردند بررسی ساکنان جرم ۀتجرب برحسب را دروازه و حصار بدون و دروازه و حصار دارای

 گیری نمونه روش به همدان شهر مسکونی های مجتمع میان از تحقیق، این در مطالعاتی های

 پژوهش هاییافته. است شده انجام کمی و کیفی راهبرد دو با پژوهش این. شدند انتخاب ای خوشه

 همچنین است. مطالعاتی هایمونهن امنیت و ،دروازه و حصار بین معنادار ۀرابط نبود ۀدهند نشان

 ۀدرواز و حصار بدون و، دروازه و حصار دارای مسکونی هایمجتمع امنیت بین معناداری تفاوت

 حصارها کالبدی هایویژگی که است آن بیانگر تحقیق هاییافته پیرامون کنکاش. نشد یافت همدان

 کمرنگ نقش دالیل ترینمهم از نگی،فره عامل یک عنوان به مردم رفتاری هایعادت و هادروازه و

 .است همدان مسکونی های مجتمع به بخشیامنیت در حصارها و هادروازه

 شناسی، انسان بر جستاری»پژوهشی با عنوان  (0955) الهیشمس و محمدیارزاده مختاباد،

انجام  «(اصفهان شهر: موردکاوی) شهری فضاهای خوانایی در آن نقش و شهری شناسینشانه

 تقویت و شهروندان ذهنیت گیری شکل در مؤثر عوامل بررسی با هدف ادند. این مطالعهد

. صورت گرفت اصفهانی شهروندان میان در کیفی ۀشیو به اصفهان شهر در نمایانی و خوانایی

 مقابل در مرتب که شدند واقع موقعیتی در مکانی لحاظ از که هایی نشانه داد نشان مطالعه نتایج

 شهر سیمای گیریشکل و خوانایی در ،دنشومی رو روبه هانشانه آن با روز هر و تندهس مردم دید

 لحاظ از ،اصفهان شهر جدید و قدیم بافت دو میان همچنین .کنند می عمل مؤثرتر، ذهن در

 در را نقش ترینمهم رودزاینده ۀرودخان .است مشهود تفاوت زیباشناختی و گرافیکی های ویژگی
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 های نشانه حضور البته که ددار هانشانه سایر به نسبت شهروندان ذهن در شهر یسیما گیریشکل

 اند. کرده تقویت را نقش این خواجو پل و پل وسه سی مانند نمادین

 در داردروازه های محله نقش بررسی» عنوان با خود ۀمطالع در( 0955) مزینی و سلطانی

 در داردروازه جوامع نقش بررسی به(« شیراز رشه: موردی ۀمطالع) ناساکن امنیت احساس ارتقای

 این در استفاده مورد روش .پرداختند فارس شهر شهری های ناحیه ساکنان امنیت احساس ارتقای

 مجتمع هشت تعداد انتخاب بر مشتمل و شیراز شهر در متفاوت ۀناحی دو در که بود کمی ،تحقیق

 رسمی نظارت با که درصورتی داردروازه امعجو داد نشان نتایج. شد انجام داردروازه مسکونی

 امنیت احساس .هستند مؤثر ساکنان امنیت احساس افزایش در توجهی قابل میزان به ،باشند همراه

 اجتماعی عوامل و ها خروجی و ورودی رسمی کنترل سطح از مستقیم طور به ها،آن ساکنان بین در

 .پذیرد می تأثیر محلی جامعۀ به تعلق حس و ها همسایه بین روابط اجتماعی، همبستگی مانند

 هایزمینه در هیمالیا مرز عملکرد و تولید: حصار روی روبه» عنوان با تحقیقی( 5809) مورتن

 که کرد ادعا چین و نپال بین، هیمالیا مرز در وتحلیل تجزیه با مقاله ایناو در  .داد انجام« جهانی

 اقدامات و اجتماعی-فرهنگی متمایز هایهویت ی،سرزمین یندهایافر عنوان به مرزی هایرژیم

 حصار ۀدربار مرزی بیوگرافی نوشتن با را استدالل این مورتن کنند. کنترل می را سیاسی اقتصادی

 تحوالت بررسی برای ،سیاست تحلیل و دیپلماتیک تاریخ قرائت نگاری،قوم ازوی . داد ارائه

 حصار ۀدربار مرزی بیوگرافی. کرد استفاده انزم طول در چین و نپال مرز در اجتماعی-سیاسی

 هویت و یرندگ می خود به خارجی صورت و غیرمادی گیری،تصمیم مرزها، چگونه داد نشان

 گیریجهت و گیرند می قرار مرز تأثیر تحت چگونه جغرافیایی تخیالت و محلی های جمعیت

 مرزها سوی آن و مرزها با مرزی زندگی نگهداری و گیریشکل چگونگی ،مطالعه این. شوندمی

 .داد نشان را

 و فضایی کالبدی، بیشتر مطالعات نوع این گیری جهت دهد می نشان مطالعات ۀپیشین بررسی

نشانه و شناختی آسیب هایجنبه همچنین و فرهنگی و اجتماعی هایویژگی به و بوده جغرافیایی

 از های جنبه بررسی به حاضر قیقتح در ،راستا این در. است شده توجه کمتر تغییرات شناختی

 .دوش میپرداخته  ،است اهمیت حائز حال عین در و شده واقع غفلت مورد که حصارکشی
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 مفهومی چارچوب

 از حصارکشی در زمینۀ نظری رویکردهای ترسیم خط تا شده تالش مفهومی چارچوب در

 شناسی بوم یکردرو نمادین، و معنادار کنش ۀعرص ۀمثاب به شهر از تصور و گراییتعریف

 ۀاندیش در «0شهر از تصور» شهری، محیط با انسان انطباق ۀنحو و طبیعی نواحی به موسوم

 دیوید «امید مکان» و 9سوژا ادوارد «شهر مکان» ،5لوفور هنری «مکان تولید» و لینچ کوین

 .یابد می ادامه 0هاروی

 از تعریف ،وبر ماکس دیدگاه از ویژه به نمادین متقابل کنش ۀنظری و گرایی تعریف پارادایم با

 قلعه از ترکیبی شهر او اعتقاد به. است شده سازی مدل ایدئال و آرمانی نمونۀ یک براساس شهر

 با ارتباط در هاآن روابط و وظایف برحسب هم ها انسان اجتماعی مناسبات و بوده بازار و

: 0990 پور، شارع) است هشد  تعریف سکونتگاه از دفاع و نگهبانی استحکامات، از نگهداری

 ارتباط در افراد اجتماعی مناسبات صنعتی، ماقبل دورۀ در شهر از وبری دریافت با درواقع(. 008

 ،تلقی این در رو از این. است بودهشدت وابسته  به آن درون استحکامات و بازار به ،هم با

 اجتماعی مناسبات مبنای کهبل ،نبوده امنیتی و فیزیکی های مرزبندی ۀکنند تعیین تنها حصارها

 .است بوده آن از برخاسته روابط و نگهداری حفظ، بر مبتنی

 های ویژگی از حصارکشی و حصار آن در که است رویکردهایی دیگر از انسانی شناسی بوم

 با تطبیق و انطباق از مردم زندگی شرایط ،رویکرد این در. است بوده مردم جمعی  زیست تطبیقی

 و انسان بین روابط و محیط اجتماعی آثار مطالعۀ به رویکرد این. است خاستهبر محیطی شرایط

 و انسان بین ۀسازگاران و انطباق قابل رفتاری الگوهای گیریشکل به که پردازد می زیست محیط

 یا «روستا بوم» از پویایی سیستم مانند رویکرد این در شهر یا روستا. انجامد می زیست محیط

 به رقابت و وکارها کسب توالی که( 0999 ابطحی، و شیبانی) شود می گرفته درنظر «شهر بوم»

 سیستم مانند حصار ،رویکرد این در(. 0990 پور، شارع) شود یمنجر م آن در اساسی تغییرات

 انطباقی تغییرات با که بوده شهر در خود اطراف محیط با ها انسان تطبیقی فرایند محصول ،طبیعی

 .است شده خود اهداف و اندازه و سایز ل،شک در تغییرات دچار

                                                            
1
. The Image of the City 

2
. Henri Lefebvre  

3
. Edward W. Soja 

4
. David Harvay  
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 آن پی در خود مطالعات در لینچ. است 0لینچ کوین نظریۀ مرتبط، نظری رویکردهای دیگر از

 طریق از وی. است عواملی چه تابع شهر فیزیکی بعد از مردم تصور و ادراک بفهمد که بوده

 به شهر فیزیکی فضاهای و شهر از خود ذهنی تصویر چگونگی و ماهیت دربارۀ افراد با مصاحبه

 که است اهمیت حائز حیث آن از مفهوم این. است یافته دست« یافته تعمیم ذهنی تصویر» مفهوم

 و حصار معنای فهم در مناسب نظری گر تبیین تواند می و دارد تفهمی و پدیدارشناختی ۀجنب

 شهری های مؤلفه و شهرها ذهنی تصویر ،اهمیت حائز ۀمسئل لینچ برای. شود تلقی حصارکشی

 شهرها ساکنان و مردم منظر از شهری 5ۀبرجست های نشانه و ها گره ها، ناحیه ها، لبه مسیرها، نظیر

 و جداسازی نقش که کنند می عمل ها لبه مانند حصارکشی و حصار ،دیدگاه این در. است

نشانه ۀمثاب به نیمع یک به حصارهاعالوه بر این، . کند می ایفا را شهری حواشی از شهر مرزبندی

 و فضاها چنین دوگانگی ،ها ی آنها ویژگی ترین مهم از یکی که دنکن می عمل برجسته یهای

 هاینشانه ها، غریبه دنیایی مفهوم ،شهر از خود تحلیل در نیز لوفلند .است شهری های سازه

 ها یحصارکش و حصار توان می آن در که کرده مطرح را عمومی اماکن شدنخصوصی و ظاهری

 کندمی ایجاد مرزبندی هاغریبه و محلی مردم بین که کرد برساخت 9تصویری های نشانه مانند را

 و ظاهر شکل، رو این از ؛(0088 مرشدی، نژاد، علی) است شده اجتماعی ۀفاصل ایجاد سبب و

صورت  را به بومی افراد و ها غریبه مرزهای ،حصارها فیزیکی ماهیت و قرارگیری موقعیت

 .کند می القا دآگاهناخو

 زمینۀ در بلکه شود،نمی تأیید آن فعالیت براساس نشانه یک معنای ،شناحتینشانه رویکرد در

 از حاصل بیان تفسیر با شناسینشانه در. شود می مشخص اجتماعی رفتار قلمرو در و فرهنگی

 ارتباطی، ارابز یک به عنصر هر تبدیل و هاآن کردن بندیدسته و تدوین معماری، های فرم

 کاروسر نشانه از نظامی با شناسینشانه در. یابد دست معماری اثر با ارتباط در معنایی به تواند می

هویت و تشخص و ها تفاوت درک دنبالبه ،سازه بر معنا تحمیل با شهری شناسینشانه. داریم

 اجتماعی ناسیشنشانه. گیردمی صورت معنایی نشانگان تفسیر و درک براساس سازه به بخشی

 معتقد شهر به کالبدی و جغرافیایی رویکرد از انتقاد با ،شهری شناسینشانه از بخشی عنوان به

                                                            
1
. Kevin Lynch 

2
. Land Marks 

3
. Visual clues 
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 هایمکان و گیردمی شکل شهروندان فردی و جمعی تاریخی ۀحافظ ۀوسیل به شهر تصویر است

 (.05: 0995 البرزی، و دوست سخاوت) دنشومی متصل یکدیگر به آن مختلف

 را حصار از اجتماعی یا فیزیکی محدودیت حصار، عنوان با خود اثر در 0باهر ونسا

 مثابۀ به حصار .5؛ فیزیک ۀمثاب به حصار. 0 :کندمی مطرح حصارها ۀدربار رویکرد دوصورت  به

 تفکیک و گزینی جدایی با حصار مفهوم ایشان نظر از. معنایی و فرهنگی-اجتماعی متافیزیک

 نشان قانونی و فیزیکی حریم و مرزها قالب در تفکیک این ،یزیکیف رویکرد در اما ،است همراه

 بر بیشتر ،فرهنگی و اجتماعی بار با حصار مفهوم رسدمی نظر به(. 6: 5805 باهر،) شود می داده

 هنری .ایمنی و فیزیکی صرفاً مرزهای تا دارد داللت غریبگی و فرهنگی مرزهای سازی برجسته

 هایبازنمایی» و «عادی مکان» مفهوم سه بین تمایز با 5مکان تولید عنوان با خود اثر در لوفور

 مکان معنی شهرسازانه و گرایانه نخبه مهندسی تعبیر چگونه داد نشان« بازنمایی مکان» و «مکانی

 و کلنگی های خانه تخریب. است شده شهری معنای در مکان نقل سبب و داده تغییر را شهر در

 خود هایخانه از فقرا و بومی افراد مکان نقل موجب ،ترمدرن و شهری هایخانه با آن جایگزینی

 منطبق شهر کردن اشرافی سمت به باال و متوسط طبقات ۀعالق با غالباً شهر درنتیجه است. شده

 مکان یک را اول مکان دیالکتیکی، شهری مکان سه طرح با سوژا ادوارد که ای مسئله ؛شود می

 دانسته دو آناز  تلفیقی را سوم مکان و مکان ۀدربار تصوری به طمربو را دوم مکان فیزیکی،

 در که هاروی دیوید 9امید هایمکان مفهوم یا شود می ساخته شهروندان ۀزیست ۀتجرب با که است

 اجرایی بازوی و طبقاتی ۀمبارز مکان بلکه نیستند، خنثی یهای مکان شهرها است معتقد آن

 شهر در سرمایه انباشت جغرافیای نابرابری ۀکنند تداعی شهر آن در که هستند بورژوازی نیازهای

 (.056-058: 0996 ریتزر،) است

 حصارهای از ذهنی تصویر کنشی، های داللت شد سعی نظری چارچوب در طورکلی به

 این در. شود برجسته حصارسازی از غیرفیزیکی-فیزیکی معنایی های دوگانگی و شهری

 تحقیق سؤاالت در که بود حصار شناختینشانه و معنایی های دوگانگی نوعی بر فرض چارچوب

شود این  سؤاالتی که در این مقاله مطرح می .است آن به پاسخگویی و ها چرایی تبیین دنبالبه

                                                            
1
. Vanessa Baeher 

2
. The Production of Space 

3
. Space of Hope 
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 و درک چگونه را وضعیت این مردم ،است چگونه سوادکوه در حصارکشی وضعیتاست که 

 است. تفسیر و درک قابل چگونه حصارکشی مفهوم شناختی نشانه دوگانگی و کنند می تحلیل

 تحقیق روش

 ابزار از استفاده با کهاست  انتقادی ۀنگارانمردم و کیفی ،تحقیق این در شده استفاده روش

 نگاریمردم در. است شده انجام سوادکوه شهرستان میدان محیط در ،یافته ساختنیمه ۀمصاحب

شود  احصا مردم های دیدگاه هم ،اتیک و امیک شیرو رویکرد از ترکیبی با تا شده سعی انتقادی

 که کند می بیان اسپرادلی. شود تبیین حصارکشی و حصار شناختینشانه دوگانگی ماهیت هم و

. است ها آن درک برای مردم بین در رویدادها و ها کنش به توجه ،نگاری مردم روش بنیادی ۀهست

 نظرهای نقطه یا تعاریف براساس را فرهنگ یک اعضای رفتار یا ها ایده که است مدلی امیک مدل

 خاص فرهنگ یک از خارج معیارهای بر اتیک مدل ،مقابل در. کند می تبیین هاآن از بومی

 این برای(. 505: 0959 محمدپور،) پردازد می فرهنگ آن تبیین به غیربومی نظر از و است استوار

 که شده پرداخته حصارکشی های ویژگی و مطالعه مورد جامعۀ از فربه توصیف به ابتدا ،منظور

 از ناشی اجتماعی تعامالت پیچیدگی حصارها، انواع ماهیت و چیستی توصیف ضمن آن در

 انواع از استقراشده داستان خط قیطر از نییتب به بعد ۀمرحل در. است شده ترسیم حصارها

 ساکنان ۀکلی ،تحقیق این آماری جامعۀ .است رفته شیپ یاصل مضمون به یابیدست یبرا نیمضام

 از نفر بیست ،دسترس در و هدفمند گیری نمونه براساس آن در که است سوادکوه شهرستان

 به تا یافت ادامه مصاحبه ،0شدگی اشباع اصل براساس و شدند انتخاب سوادکوهی شهروندان

 با و بوده عرفی محتوای تحلیل ،هاداده وتحلیل تجزیه روش. یابد دست الزم بسندگی ۀمرحل

 در حصارکشی اجتماعی ماهیت ۀدربار مطالعه ،اصلی مضمون و فرعی نیمضام انواع از استفاده

 .صورت گرفته است سوادکوه

 

  

                                                            
1
. Saturation 
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 سوادکوه ۀکنند شناختی افراد مشارکت . ویژگی جمعیت0جدول 
 ردیف 0 2 5 0 7 6 5 8 5 01

 مسلم عادل محمد بابا مصطفی احمد رضا علیرضا جمشید حسین
 آقای

 محمودی
 مستعار نام

 پنچرگیر بازنشسته دار مغازه کشاورز کشاورز کشاورز نقاش کشاورز
 رانندۀ

 آژانس
 شغل دار بنگاه

50 95 95 55 08 05 95 98 09 09 

 مدت

 سکونت

 محل در

 (سال به)

 ردیف 00 02 05 00 07 06 05 08 05 21

 رضا بابا احمد
 مهندس

 مسعودی
 مستعار نام مهدی حیدرعلی امید امیر اکبر غالمحسین حمید

 بنا دامدار

 معاونت

 خدمات

 شهری

 بیکار بیکار دار مغازه

 عضو

 شورای

 شهر

 شغل نجار کشاورز دار مغازه

01 9 1 9 59 00 00 5 01 05 

 مدت

 سکونت

 محل در

 (سال به)

 ها یافته

 تنوع و حصارکشی و حصار های ویژگی بیان و توصیف چیستی، بررسی به بخش این در

 توصیفی سؤاالت به و پرداخته داشته، وجود سوادکوه شهرستان در که آن با بطمرت واژگانی

 به بلکه ،کنیم مین اکتفا چیستی بیان صرف به فربه، توصیف در. شود می داده پاسخ تحقیق

 .پردازیم می نیز حصارکشی و حصار از برخاسته تعامالت و تأثیرات کارکردها،

 تغییر نماد عنوان به بلوک و چینه دیوار تا نشان سنگ از

 مزارع از نگهداری ها، دهستان مرزهای تعیین با سوادکوه شهرستان در حصارها گذشته در

 روستاها، شامل ،دهستان پنج با سوادکوه شهر. است بوده مرتبط ها دام از مراقبت و کشاورزی

 سنگ با را آن ییجغرافیا ۀمحدود دور، بسیار های گذشته از که است هایی مکان و مزارع

 و محدوده هرکسی که شکل این به ؛گفتندمی «نشان سنگ» آن به اصطالحاً که کردند می مشخص

 البته. کرد می مشخص سنگ با کرده زراعت و کشتدر آن  که زمینی رویرا  خود مالکیت
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 و روستاها ۀحاشی جنگلی اراضی حفظ برای کشور آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان امروزه

 نصب به اراضی، این تصرف و تجاوز از پیشگیری و ملی منابع اراضی مالکیت تثبیت برای

را  آن اصطالحاً که آورده روی مارکبنچ عنوان با ساخته ازپیش و فسفری زرد رنگ به یهای بتن

 و درآمد محدوده، حریم، نماد هانشان سنگ این(. 0991 گودرزی،) نامند می حفاظتی کمربند

 یا «سامون» آن به سوادکوهی گویش در ،کردند می نشان ،سنگ با هک محلی به. است مالکیت

 زراعت، و کاشت کنار در مردم بیشتر شغل سوادکوه در(. 0996 محمدی،) گویندمی «هند»

 بدین. کردندمی قشالق و ییالق را خود هایدام دامداران(. 0955 پهلوان،) بود نیز دامداری

 با را مرزها خود، های دام چرای ۀمحدود کردن مشخص برای ها، دام کوچ از قبلدامداران  منظور

 قوی و محکم های شاخه برگ و شاخ که شکل این به ؛کردندمی مشخص چوب از حصارهایی

 تیز داس با را شده بریده های چوب سمت یک و کردندمی جدا هم از را شده هرس درختان

 شده استفاده آن از چپربندی در که گویند می «چو پاهه» به آن سوادکوهی گویش در .کردند می

 (.0955 پهلوان،) است

 هریک گرفت، فراوان رونق کشاورزی رعیتی، -ارباب نظام رفتن ازبین با بعد به 0905 سال از

 اولین و ترین مهم(. 0990 مهدوی،) داشت دست در کهشد  می زمینی مقدار آنصاحب  رعیت از

 منبع ترین مهم به و گرفت یفراوان رونق زمین کشت .بود آمده دست به هایزمین حفظ ،کار

 ،ها زمین این حفظ برای رو از این ؛(0998 شکوئی،) شد تبدیل مردمی اقتصادی درآمد

 خودش زمین ۀمحدود در هرکسی تا بود واجب امری زمین مرزهای و هامحدوده کردن مشخص

 آوردند روی «پرچیم» ساخت به ،«پر» از الگوبرداری با سوادکوه اهالی مردم. کند امرارمعاش

 هایزمین به وحشی حیوانات وبیگاه گاه هجوم و روستا در زندگی(. 0965 بارفروش، زادهنجف)

 کار به خود محصوالت کاشت حفظ برای تغییراتی به سوادکوه مردم اهالی تا شد سبب کشاورزی

 به پرچیم حصار ختارسا و سازه تغییر ،ها آن کارهای از دیگر یکی(. 0995 کوالییان،) ببندند

 بود؛ بنابراین کشاورزی های زمین به وحشی حیوانات برای جلوگیری از ورود تر محکم حصاری

در روستاها  امروزه که طوری به ؛شد پرچیم جایگزین کم کم توری های سیم و خاردار سیم

 .دارد وجود های زیادی از این دستحصار

 به سوادکوه های کوهستان در چه و جلگه در چه هاخانه سبک و وضع دور های گذشته در

 تقریباً زندگی اقتصادی، طبقات و اجتماعی طبقات وجود با سوادکوه اهالی مردم. بود شکل یک
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 جدید زندگی هایسبک ۀمشاهد و دیگر جاهای به هامسافرت دلیل به کم کم اما داشتند، مشابهی

 جای به و آوردند روی منازل دور حصار به اموال، و مال حفظ و ارثی، و قومی اختالفات و

 روی ،شود می ساخته گل از که «چینه دیوار» به ،بود ها آن کشاورزی های زمین حصار که پرچیم

 سرعت با حصارها شهری مناطق در ،شمسی چهل ۀده در شهری های طرح تصویب با. آوردند

 نمای با سنگی دیوار و بلوکی دیوار از امروزه که دادند شکل تغییر روستاها به نسبت بیشتری

 های زمین در کار ادامۀ به حاضر امروز نسل اینکه به توجه با. شود می دیده کاشی یا سنگ

 صاحبان بود، هاآن سالیانۀ اقتصادی درآمد منبع ترین مهم ها زمین این زمانی و نیست کشاورزی

 مردم به را هایشان زمین بودند مجبور خود فرزندان زندگی تشکیل و سرمایه تأمین برای ها آن

 های زمین ارزش امروزه ولی ،بود آن محصول تولید به زمین ارزش زمانی. بفروشند غیربومی

 سبب ها غیربومی حضور واست  هاغیربومی خرید قیمت به سوادکوه روستایی اهالی مردم

 .شد روستایی ورسوم آداب از خارج و رویهبی وساز ساخت

 شده پرداخته داستان خط قالب در استقرا از منتج شناختی انهنش دوگانگی ترسیم به ادامه در

 تالش واست  تفهمی تبیین این ماهیت البته. است شده ترسیم تحقیق مدل نظری ۀوارطرح و

 و بررسی به ،تحقیق این اصلی سؤال در .شود پرداخته موضوع تفسیر و درک به تا شده

 دو پژوهش این در. است شده پرداخته حصارکشی و حصار مفهومی های دوگانگی شناسی نشانه

. 0: از اند عبارت که شده استخراج محوری و اصلی فرعی، باز، کدهای مجموع از اصلی مضمون

 های ارزش غلبۀ مظهر ۀمثاب به حصارکشی. 5 بخش؛ هویت و سنتی زیست شیوۀ مظهر حصارکشی

 .فردگرایی و غریبگی مدرن، ابزاری

 شیحصارک نشانگان دوگانگی. 2 جدول

 اصلی مضامین فرعی مضامین مفاهیم

 در حصار محدودیت یا فقدان گذشته در حصار نبود

 گذشته

  زیست شیوۀ مظهر مثابۀ به حصارکشی

 بخش هویت و سنتی

 اخیر دوران ۀواقع حصار

 زمین حدود و حد تعیین مظهر حصار
 از مراقبت و مرزبندی ۀنشان

 کشاورزی زمین و محصول
 محصول از مراقبت ۀنشان

 باغ کاشت و ها زمین حفظ

 امنیت مظهر دفاعی سیستم و امنیت مظهر حصار
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 شیحصارک نشانگان دوگانگی. 2 دولجادامه 

 اصلی مضامین فرعی مضامین مفاهیم

 حیوانات از ها انسان حریم تفکیک

 وحشی و اهلی
 

 

 روستایی سادگی و فقر ۀنشان

 حیات فقر و سادگی ۀنشان

 روستایی

 

 کشاورزی نماد

 از انتقال و حصار به پرچین از انتقال

 ها انسان حریم به حیوانات از مراقبت

 برگ و شاخ با پرچین ۀمثاب به حصار

 زمین یافتن ارزش ۀنشان زمین یافتن ارزش ۀنشان

 غلبۀ مظهر مثابۀ به حصارکشی

 و غریبگی مدرن، ابزاری های ارزش

 فردگرایی

 شهر از تأثیرپذیری ۀنشان

 تفکیک و شدگی مدرن مظهر

 چشمی هم و چشم نماد

 ها غریبه ورود نماد

 حفظ و تشخص ،فردگرایی ۀنشان

 شخصی منافع

 دنیاگرایی ۀنشان

 شدگی مدرن ۀنشان

 حریم تعریف و گرایی قانون ۀنشان

 شخصی

 سازی شخصی و عقالنیت مظهر

 حریم تعریف

 اجتماعی اعتمادی بی افزایش ۀنشان

 بدبینی و شناختی آسیب مظهر

 جنایت و جرم افزایش نماد

 تعرض از نگرانی ۀنشان

 فرهنگ بد یالقا

 نابرابری و فقر مظهر

 پژوهش های یافته: منبع

 بخشهویت و سنتی زیست شیوۀ نشانۀ ۀمثاب به حصارکشی 

( 0996) محمدی ،(0991) گودرزی مطالعات مانند سوادکوه تاریخ زمینۀ در شده انجام مطالعات

 تاریخی، حافظۀ با حصارکشی و حصار که دهد می نشان ها مصاحبه نتایج و (0955) پهلوان و
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 حصارکشی ،اصلی مقولۀ اساس این بر. است بوده مرتبط منطقه مردم هویت و زندگی شیوۀ

 یا فقدان» نظیر هایی مؤلفه با مقوله این. شد تعریف بخش هویت و سنتی زیست ۀشیو ۀمثاب به

 مظهر» ،«کشاورزی زمین و محصول از مراقبت و مرزبندی ۀنشان» ،«گذشته در حصار محدودیت

 .اند شده مشخص «روستایی حیات فقر و سادگی ۀنشان» و «امنیت

o گذشته در حصار محدودیت یا فقدان 

 امروزی شکل به ،حصار به توجهی بی و اهمیت نبود با گذشته در حصار محدودیت یا فقدان

 محلی افراد از یکی اساس این بر. کردند اقرار آن به شهروندان بیشتر و دارد داللت سوادکوه در

 حیاط از مردم همۀ و نداشت وجود حصاری گذشته تو آد می یادم» بود: معتقد احمد نام به
 ،«.کردن می وآمد رفت همدیگه
 طور اون» :اظهار داشت سوادکوه ۀگذشت در قشالق و ییالق زندگی وضعیت تشریح با رضا یا

 تو. رفتیممی ییالق تابستون .کردیممی قشالق و ییالق ما کودکی تو آد می یادم خودم که

 نه اونم بود؛ پرچین بیشتر نبود؛ امروزی معنای به حصار منازلمون اطراف روستا یا ییالق

 اینکه و وحشی حیوانات ورود از جلوگیری برای بلکه مردم، وآمد رفت از جلوگیری برای

. نبود هم امروزی معنای به دیوار. بودیم شهر تو تابستون غیر ولی باشه، مشخص حدود

 و مادربزرگ و مادر و پدر از اما نبود، کار در دزدگیری و بود قدکوتاه دیوارها از خیلی

 «.نبود ها خونه دور حتی حصاری اصالً اونا دورۀ که شنیدم پدربزرگم

 محدود بسیار گذشته در حصار ،ها مصاحبه از برآمده نتایج براساس که است این واقعیت

 فیزیکی مرزهای که باشد نشانی سنگ توانستمی درنهایت و .است نداشته وجود یا بوده

 .است کرده تعیین را ها آبادی و روستاها

o کشاورزی زمین و محصول از مراقبت و مرزبندی نشانۀ 

 بوده محصول از مراقبت و مرزبندی برای آن از استفاده ،حصارها بحث در مهم مضامین از یکی

 داشته مراقبتی ۀجنببوده و  مرز تعیین برای ای شیوه یا نشان سنگ حصار گذشته در درواقع. است

 .است یافته تغییر تدریج به که

 متفاوت ای گونه به را حصارها ۀمسئل نامحرم، و محرم اجتماعی ۀمسئل بر تأکید با حسن عمو

 :بود معتقددید و  می
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 حصورم کلی صورت به بود نفر چند به متعلق که بزرگ مزارع قالب تو زراعی های زمین» 

 وجود ها زمین بین که بود مرزی خط کرد، می مشخص رو ها زمین حدود که چیزی و بود

 حصار منازل اطراف. داره وجود مرزها خط این همچنان دهه چند از بعد هنوز و داشت

 کوتاه گلی دیوارهای. داره بلندی ارتفاع که امروزی صورت به نه داشت؛ وجود گل یا چوبی

 با مقایسه در مردها و ها زن و بود رؤیت قابل کامالً بیرون از منازل طحیا که صورتی به بود؛

 مطرح کامالً پوشش و حیا بحث هم حیاط داخل حتی و داشتن تری کامل های پوشش امروز،

 «.بود

  :گفت و کرد برجسته را احتمالی اختالفات ۀمسئل کار، تقسیم طرح با حسین حاج 

 های زمین تقسیم اومد، وجود به کار تقسیم و کردن شروع رو کشاورزی مردم که زمانی از»

 تشکیل زندگی داشت، وجود آب که جاهایی کنار معموالً مردم و اومد وجود به هم کشاورزی

دام و زندگی زمین و کاشت محدودۀ برای مشکلی اینکه برای کم کم کار، تقسیم با و دادن

 و حصار کم کم بود، اومده وجود به احیاناً که اختالفاتی رفع برای و نیاد وجود به هاشون

 «.اومد وجود به حصارکشی

 گذشته در حصار سوادکوه، تاریخ با ارتباط در شده انجام مطالعات و اسناد براساس درنهایت

 .است استفاده شده محصول از مراقبت و کشاورزی زمین حریم رای تعیینب بیشتر

o امنیت مظهر 

می قدیم اجتماعات و جوامع محوری ۀمسئل را امنیت نشناسا جامعه و شناسان انسان از بسیاری

 درمورد و سوادکوه در مسئله این. است داشته نقش ها آن جمعی حیات مظاهر ظهور در که نددان

 .است بوده شاخص های ویژگی از هم حصارکشی

  :بود معتقد و داد قرار توجه مورد را ها ینزم ارزش هم و امنیت هم غالمحسین
 یا «.نبود تأثیر بی هم ها زمین شدنباارزش اما حصارکشیه، اساسی نکتۀ اامنین احساس قطعاً»

 و بیشترین ولی باشه، داشته زیادی دالیل تونهمی من نظر از» :داشت اظهار دیگری شخص

  «.بوده امنیت حفظ همین کنم فکر ترینش مهم

 و بوده روستاها و اشهره اقتصادی و اجتماعی تاریخ در مهمی عامل ،امنیت اینکه به وجهت با

 بوده حصارکشی اصلی عوامل از یکی امنیت مضمون ،کند می تأیید را مهم این هم نظری شواهد

 .است
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o روستایی حیات فقر و سادگی نشانۀ 

 شهر و روستایی حیات مختصات به توان می تحقیق این در حصارکشی و حصار دالیل از

 .است بوده مردم زندگی شیوۀ با مصالح و ادمو تناسب و سادگی که اشاره کرد قدیم در سوادکوه

  :توضیح داد اکبر
 از دزدهایی هم گاهی و داد می آزار رو ها خونواده از بعضی که کافی پول نداشتن و فقر»

 طیور و دام و اموال حفظ برای ها روستایی شد می باعث این و شدن می وارد محالت اطراف

 پنجم کالس آد می یادم» :گفت هم علی «.کنن منزلشون و حیاط حصارکشی به اقدام خود

 یعنی چپر. بود 0905 یا 0901 سال کنم فکر کردیم؛ چپر بار اولین برای رو حیاطمون. بودم

 «.بود همین ش همه نبود؛ چیزی. ساختیم می حصار درختان برگ و شاخ و چوب با

 ۀاستفاد و معیشتی زندگی ۀشیو و روستایی حیات فقر و سادگی از نشان مطالعات شواهد

 غالب از مصالح بومی در قدیم، حصار را به ابزاری مناسب تبدیل کرده بود.

 فردگرایی و غریبگی مدرن، ابزاری های ارزش ۀغلب ۀمثاب حصارکشی به 

 بوده همراه معنایی و فیزیکی نشانگان و نمادها در تغییر با شهری حیات و شهر در تغییر امروزه

 تشخص، تفاوت، از نمادی شهری مظاهر از بسیاری شناختی معهجا رویکرد با که طوری به ؛است

 تظاهرگونه و نمایشی مصرف ۀجنب بیشتر که هستند عالئمی همچنین و گزینی جدایی و تفکیک

 های ارزش ۀغلب ۀمثاب به حصارکشی مضمون اساس، این بر. سنتی و ارزشی های داللت تا دارند

 .شد تعریف فردگرایی و ابزاری

 مظهر عنوان به حصارکشی سنتی، زیست شیوۀ به تقابل در و تحقیق این در اساس این بر

 مظهر زمین، یافتن ارزش نظیر هایی مؤلفه با فردگرایی و غریبگی مدرن، ابزاری های ارزش ۀغلب

 مظهر و حریم، تعریف سازی شخصی و کار تقسیم عقالنیت، مظهر تمایز، و شدگی مدرن

 .است شده مشخص بدبینی و شناختی آسیب

o زمین یافتن ارزش ۀنشان 

 وجود با زمین خرید برای زیاد تقاضای و مسکونی به کشاورزی از هازمین کاربری تغییر

 بومی مردم شدید تمایل و وسوسه همچنین و مسکونی مناطق در ویژه به زمین در محدودیت
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 یافتنارزش ۀننشا که است عواملی از همه غیربومی نقد به دست متقاضیان برای زمین فروش برای

 .است شده زمین

 تقسیم و فرزندان طلبی استقالل و زمین تفکیک نقش زمین، یافتنارزش درخصوص حمید

  :بود معتقد و گرفت درنظر مهم یاملوع را پدر فوت از بعد زمین

 تو اصوالً .نبود تأثیر بی هم ها زمین شدنباارزش اما ،هاساسی ای هنکت امنینا احساس قطعاً»

 اتفاق این حیات زمان در االن اما شد، نمی تقسیم ها زمین والدین فوت از بعد تا گذشته

  «.حدود تعیین و حصارکشی اون تبع به و فتها می

  :گفت علیرضا
 که نداشته وجود اون خریدوفروش یا ملک و زمین قیمت به خاصی توجه گذشته سالیان در»

  «.بدیم ربط بهش رو حصارکشی شروع

 از داری سرمایه چرخش در شهر امروزه داد نشان شهر سیاسی قتصادا در هاروی مطالعات

 (.0990 ،پور شارع) است شده بازنمایی دچار مکان ،نوعی به و افتهی تغییر زمین خرید به تولیدی

o تمایز و شدگی مدرن مظهر 

 مدنی های ارزش ظهور همچنین و گرایی قانون شدن،مدرن مظهر تواند می حصارکشی و حصار

 و مکانی تحرک مهاجرت، افزایش با که باشد اجتماعی باورهای و اعتماد سطح کاهش با جدید

 .باشد همراه گزینی جدایی و تمایز حس

  :عقیده داشت شخصی حریم و چشمی هم و چشم مسئلۀ به پرداختن با امیدرضا
 خصوصی، حریم یافتن اهمیت چشمی، هم و چشم اما داشت، دلیل چند منازل حصارکشی»

 عضو «.دالیلشه خصوصی حریم ایجاد و تشخص برای داشتن، خوبی مالی وضع که کسایی

 با آن ۀرابط و زمین گرفتن به اجبار و الزام و شهرداری نقش به پرداختن با روستا شورای

 و کرد ریزی پایه روستایی مناطق در رو ها جاده طرح شهرداری» :بود معتقد و پرداخته حصار

 ها قسمت این گفت شهرداری وقتی  .کرد جدا شهرداری به طمربو حدود از رو منازل حدود

 دیوار یا حصار دورشو نگیره، شهرداری هاشونوزمین اینکه ترس از هم مردم منه، برای

 همه تقریباً چون نداره؛ معنی حصار کنی زندگی بکر جنگل در شما وقتی درواقع. کشیدن

 «.کنهمی پیدا معنی حدود تعیین شه،می شخصی منافع صحبت وقتی. خودته به متعلق چیز
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 تغییرات نای و اند مدرن تغییرات کانون شهرها ،شناختی جامعه و شناختی انسان رویکردهای با

 .انجامد می اجتماعی جداگزینی به فرهنگی و ساختاری تمایزهای و تفکیک با

o حریم تعریف سازی شخصی و کار تقسیم عقالنیت، مظهر 

 تغییر موجب و اشدب سازی شخصی و کار تقسیم عقالنیت، هرمظ تواندمی حصارکشی و حصار

 شهری تکامل فرایند تحوالت و تغییر خصوص این در. شود شهری حیات بافت و ساخت در

 .است تأثیرگذار حصارکشی گیری شکل در هم

  :توضیح داد سوادکوه ساکن معلم یک
 مهاجرت با که جوری کنه؛ پیدا استقالل و باشه متکی خودش به کرد می سعی هرکی»

 وسازهای ساخت روستاها، به اونا برگشت و اشتغال برای بزرگ شهرهای به ها جوون

 و گلی کاه چوبی دیوار از منازل یعنی افتاد؛ اتفاق گذشته به نسبت تغییراتی با جدیدی

 منازل حصارکشی و سیمکا به معروف سفید و روغنی های حلب به ای تخته حالت از ها سقف

 از ترکیبی با دیوارها سطح سال هر که گلی کاه دیوارهای به( درختان ساقه و رگب) پرچین از

 هم با نزدیکی ارتباط بسیار» :گفت دار بنگاه یک «.کردند تغییر شد، می مرمت مختلف های گل

 کردن مشخص و تفکیک کنهمی که کاری اولین فروشنده زمین، فروختن قبل خب. دارن

 بر دیگری شخص «.کنه می حصارکشی ترفروختنگرون برای موارد بعضی در و زمینه حدود

. بود وکار کسب برای و نداشت پولی ارزش چنان آن ملک قدیم های زمان در» :بود باور این

 و کشاورزی و کشت برای بیشتر بوده؛ اقتصادی جهت از خریدوفروش کمتر اینکه لحاظ به

 باال قیمت با تا خشکوندن رو ها باغ مالکین حاضر حال در اما کردن، می دادوستد دامداری

 حفظ برای شدن مجبور و کرده پیدا ارزش ها زمین اینکه خاطر به و بفروشن هاشونو زمین

 «.کنن حصارکشی زمین

o بدبینی و شناختی آسیب مظهر 

 نظام در تغییر یا کار تقسیم عقالنی، معیارهای به مربوط و مشروط تنها حصارکشی و حصار

 و دنیاگرایی، بدبینی، نوعی مظهر و شناختی آسیب معیارهای با تواند می کهبل ،نیست ها ارزش

 .شود کشیده تصویر به کجروی و جرم افزایش بر دلیلی

  :گفت کنندگان مصاحبه از یکی خصوص این در
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 قرار ها بومی بین ها غیربومی چون هستن؛ ها غیربومی عوامل از یکی کالً من نظر به»

 به و نیست اونا بین اعتمادی اینکه دلیلبه. شهمی بیشتر حصارکشی مسئلۀ گیرن، می

  «.ندارن اعتمادی همدیگه

  :بود باور این بر انتقادی نگاه یک با حمیدرضا

 و هاست بعضی خواهی زیاده واسطۀ به مرزوبوم این آداب نابودی و فرهنگ بد القای علت»

 واقعیت اصل از ملتو بتونن ات مادی امور به مردم داشتن نگه مشغول برای ها دولت همچنین

 «.کنن دور

  :توضیح داد نیز پاسخگویان از یکی

 ها داستان این و ماجراها این بعد. بود نشده دزدی ما محل تو لحظه اون تا گممی جرئت به»

. بردن... و یخچال و مبل تمام و کردنخالی شوخونه اومدن. افتاد اتفاق محل تو هم دزدی اولین

 شده درست بتنی چنان. نبود زمان اون عرف البته که حصاره مثل ساده چیز هی از مردم ذهنیت

 «.دارن زیادی تأثیر ها غیربومی هم االن. کرده جاسازی شخونه تو گنجی طرف انگار که بود

 شهر مکان لوفور، هنری مکان تولید مفهوم شهر، از تصور در لینچ کوین نظری رویکردهای

 فضایی بعد از شهری های سازه و شهر در معنایی تغییراتی بر داللت هاروی دیوید و سوژا ادوارد

 و اعتمادیبی با مردم، زندگی سبک در تغییر با که است فرهنگی و اجتماعی بعد به فیزیکی و

 .است شده معین خصوصی نامرئی مرزبندهای و سازی خصوصی

 
 رکشیشناختی حصار و حصا مفهومی دوگانگی نشانه ۀطرحوار. 0نمودار 
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 گیری نتیجه و بحث

 ،گوناگون های نام با و مختلف صور به بشری، حیات موازات به حصارکشی و حصار مسئلۀ

 اجتماعات امنیت تأمین نظیر مقوالتی با و است اولیه اجتماعات حریم و مرزها ۀکنند تعیین

 که طوری به ؛تاس خورده گره ها انسان روانی امنیت و انسانی و طبیعی مخاطرات با مقابله محلی،

 تغییر بخش هویت جمعی ۀخاطر با اجتماعی ۀپدید یک به ،فیزیکی صرفاً ۀساز یک از تدریج به

 و شهر از تصور گیری شکل در تدریج به بومی و اجتماعی فیزیکی، ۀپدید این اما ،است یافته

 در و ذشتهگ در .است شده همراه متفاوتی شناختی نشانه های تحلیل و ها برداشت با شهری ادراک

 زندگی صورت به زندگی رایج الگوی و بود آرام و کند بسیار تغییرات روند سوادکوه، مردم میان

 مداخالت. بود شده تعریف کمتر جغرافیایی و اجتماعی تحرک با دامداری و کشاورزی معیشتی،

 فرم، نبنابرای بود؛ ممکن حداقل در هم اجتماعی و زیستی تعادل ۀزنند برهم های درازی دست و

 پیوند ها آن جمعی ۀخاطر و زندگی ۀشیو با ها آن میان در حصارکشی و حصار معنای و محتوا

 شهر به مهاجرت آهنگ تغییر و جغرافیایی و اجتماعی تحرک با اخیر های دهه از اما بود، خورده

 حصارکشی و حصار معنای و محتوا فرم، شهری، بکر های محیط به سرمایه صاحبان ورود و

 .یافت رتغیی

 ایجاد و کشاورزی های زمین فروش بیکاری، ،ها نهکارخا ورشکستگی نظیر دالیلی به امروزه

 جامع ناموفق اجرای زمین، فروش کاربری، تغییر و تر کوچک قطعات به دیوارکشی و حصار

 بر مطمئن حصار نبود و اخالقی مسئولیت و نظارت نبود، کشور شمال های جنگل از صیانت

از . باشیم سوادکوه مردم زیست ۀشیو در عمده تغییرات شاهد تا شده موجب طبیعی منابع اراضی

 سبب ،آفرودسواران مانند شهری نشینان خوش رویۀ بی هجوم با تغییرات این زمانی هم رو این

 و حصار معنایی و نشانگان در تغییر .شدند سوادکوه در زندگی معنایی و زیستی تعادل زدن برهم

 شهر در اساسی تغییرات از بازنمایی نشانه، و معنا در چه و محتوا در چه فرم، در چه حصارکشی

 دوگانگی بر شناختی نشانه رویکرد با حصارکشی و حصار مفهوم اینکه درنهایت و بوده سوادکوه

 حصارکشی مضامین با شهری زندگی و شهر از تصور ۀشیو در تغییراتی با و دارد داللت معنایی

 و غریبگی ابزاری، عقالنیت ۀغلب ۀمثاب به حصارکشی و بخش هویت و سنتی تزیس شیوه ۀمثاب به

 .شد برساخت فردگرایی
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 و هاوری سوژا، لوفور، هنری نظری رویکردهای با همسو ،نظری لحاظ به تحقیق این های یافته

 با همسو پژوهش این نتایج همچنین. است شهر از تصور در لینچ نظری رویکردهای با همچنین

 با غیرهمسو و حصار امنیتی و کارکردی وجه لحاظ به( 0955) مزینی و سلطانی مطالعات از بخشی

 نیز( 5809) مورتن مطالعات با تحقیق این های یافته. است( 0990) همکاران و جاللیان مطالعات

 لوفور، نظیر مارکسیستاپس شناسانجامعه هاییافته اب تحقیق این ۀیافت اشتراک وجه .است همسو

 کمااینکه است؛ حصارکشی و حصار سازدوگانه و اختیشن نشانه وجه به توجه در دیگران و ژاسو

 در نابرابری شهری، ۀامروز دنیای در است معتقد ،دیالکتیک جای به تریاکلتیک مفهوم طرح با سوژا

 است، هداد نمادها در نابرابری و مکانی و فضایی نابرابری به را خود جای تولیدی مناسبات و تولید

 که است حصارکشی و حصار اصالت و کارکردی بعد بر زمان هم تأکید ،مقاله این افتراق وجه اما

 .است شده عجین ایران شمالی مناطق مردم تاریخی ۀحافظ با

 و ها نشانه از تصور و ذهنی بعد بر تأکید با و نوآورانه شیوۀ به شد سعی تحقیق این در

 فرهنگ و فضا متوجه اقتصاد از را نابرابری و توجه ساز یتهو ها دوگانگی به ،شهری نمادهای

 در ویژه به شهری مدیریت در شهری گذاران سیاست و مسئوالن. 0: شود می پیشنهاد .کنیم

 های مؤلفه و عناصر جایگزینی به و توجه تمایزبخش فضایی عناصر حضور و نقش به سوادکوه

 هویتی دوگانگی و فرهنگی های تفاوتبه  .5؛ کنند تمرکز فرهنگی اعتمادساز و بخشهویت

 عناصر .9؛ شود کم ها دوگانگی از ناشی اجتماعی های آسیب از تا شود توجه فضا در تأثیرگذار

 ناهماهنگی و بصری آلودگی که عناصری اب شهری مدیریت در و گیرند قرار اولویت در بومی

 .شود مقابله ،کنند می ایجاد شناختی

 منابع
 .نوین رسانش نشر: تهران، کهن تبار دارمیراث سوادکوه(، 0991) احمد ،یسوادکوه باوند

 .آرون نشر: تهران، سوادکوه و آالشت مردم فرهنگ(، 0955) کیوان پهلوان،

 چاپ ،آن کالبدی سیمای و شهر مفهوم از تاریخی تحلیلی شهر، تا شار از ،(0991) سیدمحسن ،حبیبی

 .انتهر دانشگاه انتشاراتتهران:  هجدهم،

تیامن در دروازه و حصار نقش واکاوی(، 0996) کیانوش ذاکرحقیقی،و  فرح حبیب، ،سارا جاللیان،

 و معماری، همدان شهر مسکونی هایمجتمع: موردیۀ نمون مسکونی، هایعممجت به بخشی

 .005-099 :50ۀ شمار ،شهر آرمان شهرسازی
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 روستایی شهرک تهران، استان پیشوا، ستانشهر آباد، معین نگاری چینه کاوش(، 0995) مرتضی ،حصاری

ۀ ساالن کنفرانس سیزدهمین های گزارش ایران، فالت مرکز ری، دشت شرق در اولیه سازی

 .ایران شناسی باستان

 به فضا از گذر فرایند در شناختی نشانه نقش بازتاب ،(0995) فریبا، البرزیو  نوشین، دوست سخاوت

ۀ شمار ،شهری مطالعات پژوهشی-علمی فصلنامۀ قزوین،ۀ نسعدالسللط تاریخیۀ مجموع در مکان

95: 96-01. 

 امنیت احساس ارتقای در دار دروازه های محله نقش بررسی(، 0955) سمانه، مزینیو  علی، سلطانی

 :5ۀ شمار اول، سال، اجتماعی انتظام پژوهشی-علمی فصلنامۀ ،(شیراز شهر: موردیۀ مطالع) ساکنین

1-95. 

 .سمت انتشاراتچاپ هشتم، تهران:  ،شهری شناسی جامعه ،(0990) دمحمو ،پور شارع

 در حقوقی و حقیقی اشخاص مشارکت موانع شناسایی ،(0999) حمید سید ابطحی، و ملیحه ،شیانی

 روستایی) محلی توسعۀ پژوهشی-علمی فصلنامۀ کیفی، محتوای تحلیل یک: تهران شهری مدیریت

 . 665-609 :5 ۀشمار ،دوازدهم ۀدور ،(شهری و

 از: برگرفته مازندران، در شوپه ،(0995 خرداد 56) درویشعلی ،کوالییان

www.mazandnume.com/fullcontent/15537/ 

 .عصرنوین نشر: تهران ،طبیعی منابع مدیریت در طبیعت همیاران جایگاه و نقش ،(0991) فرهاد ،گودرزی

 موفقیان، ناصر ترجمۀ ،جدید عصر در یشخص هویت و جامعه تشخص؛ و تجدد ،(0955) آنتونی گیدنز،

 .نی: تهران

 رابطۀ سنجش اقتصادی خصیصۀ و اجتماعی فاصلۀ ،(0088) ابوالفضل مرشدی، منوچهر و ،نژاد علی

 نشریۀ ها، یزدی به یزد مقیم کسبۀ و گردشگران نگرش در اقتصادی خصیصۀ و اجتماعی فاصلۀ

 .069-001: 5 شمارۀ دورۀ دهم، ،ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات

 انتشارات اول، تهران: جلد ،کیفی شناسی روش طرح و منطق روش ضد ،(0959) احمد ،محمدپور

 .شناسان جامعه

 مازندرانی، شرکت یک ابتکار با کشاورزی های زمین مرزبندی جدید طرح(. 0996) مهدی ،محمدی

 /www.isna.ir/news/mazandaran-49394از:  برگرفته

 بر جستاری ،(0955) بهنوش الهی،شمس سجاد و محمدیارزاده، مصطفی؛ سید مختاباد،

 شهر: کاوی مورد) شهری فضاهای خوانایی در آن نقش و شهری شناسی نشانه/شناسی انسان

 .69-90 :0 شمارۀ اول، سال ،معاصر شناسی جامعه مجلۀ( اصفهان
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 .بهشاد مؤسسۀ نشر: تهران ،سوادکوه جغرافیای در جستاری ،(0910) سیدجالل موسویان،

 .یسنا علمی نشر: شهر قائم ،لفور جغرافیای و تاریخ ،(0990) جلیل مهدوی،
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