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چکیده
بررسی ماهیت اجتماعی فضاهای شهری، با ادبیات و رویکردهای متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. فضای 
شهری و فضای عمومی، تعاریفی بر پایۀ وجه کالبدی، عملکردی فضا، حق حضور و استفادة یکسان برای 
همۀ افراد هستند؛ اما فضای جمعی به عنوان مفهومی جدیدتر بر ابعاد کالبدی –تقابل فضا در مقابل توده- و 
کارکردی –حضور افراد- تکیه نداشته و با برخورداری از وجه معنایی، بر مبنای شکل گیری تعامالت اجتماعی 
و فعالیت های مشترک تعریف می شود. امروزه با کمرنگ شدن بعد اجتماعی فضا در شهرهای معاصر، اغلب 
فضاهای جمعی به فضاهای عمومی تنزل یافته اند. ضرورت پرداختن به مسئلۀ ناکارآمدی اجتماعی فضا در بافت  
تاریخی شهرهایی نظیر گرگان، از یک سو آسیب پذیری این بخش از شهرها بوده و از سوی دیگر برخاسته از 
تأثیر مثبتی است که پویایی اجتماعی فضاهای جمعی موفق، بر کیفیت فضایی بافت و استمرار حیات آن دارد. 
ارزیابی ابعاد اجتماعی فضاهای شهری واقع در بافت تاریخی گرگان، جایگاه تاریخی و دامنۀ اثرگذاری فضاهای 
عمومی و جمعی را در سازمان فضایی و حیات اجتماعی شهر مشخص کرده و بررسی تغییرات این فضاها در 

پی تحوالت و اقدامات مدیریتی متأخر، زمینه را برای کشف ماهیت اجتماعی کنونی آنها فراهم می  آورد.
هدف از نوشتار حاضر بررسی روند تحول فضاهای شهری در بافت تاریخی گرگان، براساس مؤلفه های کالبدی، 
و  تحوالت درونی  پیامدهای  با  انطباق  در  فضا ،  اجتماعی  تحوالت  راستا  این  در  است.  معنایی  و  کارکردی 
اقدامات بیرونی اعمال شده بر بافت سنجیده شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. بازارها و مراکز محالت دو 
گونه فضاهای شهری در بافت تاریخی گرگان بوده اند که امروزه هریک بنابر تغییرات رخ داده، دارای درجات 
متفاوتی از اجتماعی بودن هستند. بازار مرکزی شهر بنابر نقش اقتصادی و ویژگی هایی چون تنوع عملکردی و 
دسترسی پذیری، همچنان دارای اثرگذاری اجتماعی است. اما فضای مرکز محالت به دلیل تغییرات تدریجی 
بافت در طی صد سال اخیر از جمله همگام نشدن با روند توسعه، ناتوانی در پاسخ گویی به نیازهای روزمرة 
ساکنان و تحول ساختار جمعیتی نقش اجتماعی خود را از دست داده اند. محدودماندن اقدامات مدیریتی به 
تمهیدات سخت افزاری و کالبدی نیز به این روند دامن زده  است و تنها استمرار وجه معنایی فضای جمعی 
مرکز محالت با تمرکز بر کارکرد آیینی آنها، تداوم حیات اجتماعی را به شکل خاطره ای برجا مانده از گذشته 

هرچند به شکل دوره ای و مناسبتی- میسر ساخته است.
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مقدمه
یکی از عوامل پیدایش شهرها، نیاز ازلی بشر به گردهمایی 
و تعامل اجتماعی است. ضرورت در کنار هم بودن برای رفع 
نیازهای انسانی متعدد از قبیل داد و ستد، تولید و بسیاری 
داده  اجتماعی سوق  زندگی  به سمت  را  بشر  دیگر،  عوامل 
طول  در  زندگی  شیوه های  تحول   .)9  ،1389 )روو،  است 
زمان، نقش اجتماعی فضاهای شهری را به خصوص در بافت 
تاریخی شهرها متأثر ساخته است. شهر گرگان با قدمتی از 
حیات  تاریخی  تداوم  نمونۀ    ،)1366 )کیانی،  زرتشت  دورة 
می توان  را  فضا  است.  شهری  فضاهای  بستر  در  اجتماعی 
ابزاری دانست که روابط اجتماعی به واسطۀ آن و در آن رخ 
می دهد. فضا فرآورده و تولیدی اجتماعی است و هر جامعه 
بر مبنای شاخصه های منحصربه فرد خود، نوع خاصی از فضا 
را تولید می کند )لوفور، 1395(. از این رو فضاهای زمینه ساز 
و  گرفته  گونه های مختلف شکل  به  انسان  اجتماعی  حیات 

درجات متفاوتی از اجتماعی بودن را میسر می سازند. 
به شکل عمده  اجتماعی  ایران حیات  تاریخی  در شهرهای 
و  ارسن ها  نظیر  شهری  مجموعه های  محالت،  مراکز  در 
بازارها جریان داشته است. بافت تاریخی شهرگرگان نیز از 
این قاعده مستثنی نبوده و از تجمع سه محلۀ  سبزه مشهد، 
میدان و نعلبندان )خانلری و میرسعیدی، 1389( با محوریت 
به  توجه  با  است.  گرفته  آن شکل  راسته های  و  اصلی  بازار 
نیمه مستقل،  اجتماعی  واحدهای  به  عنوان  محالت  نقش 
قالب  در  گرگان،  تاریخی  بافت  اجتماعی  حیات  از  بخشی 
با  آنها شکل گرفته است.  این محالت و مراکز  نظم فضایی 
به عنوان  باستان  دورة  از  گرگان  اقتصادی  اهمیت  به  توجه 
بازاری در ارتباط با کاالهای ایران و توران )معینی، 1344، 
ایرانی-  شهرهای  همۀ  در  بازار  اجتماعی  ارزش  و   )109
اصلی  بازار  در  اجتماعی  حیات  از  دیگری  سطح  اسالمی، 
گرگان و راسته های فرعی آن همواره در جریان بوده است. 
نوشتار حاضر به بررسی گونه های مختلف فضاهای شهری با 
کارکرد اجتماعی در شهر تاریخی گرگان پرداخته و در پی 
پاسخ گویی به این پرسش است که مؤلفه ها و عوامل درونی 
در  فضاهای شهری  اجتماعی بودن  میزان  بر  مؤثر  بیرونی  و 
طول  در  فضاها  این  و  بوده  چه  گرگان  شهر  تاریخی  بافت 

حیات خود چه روندی را طی کرده اند؟

روش تحقیق 
مطالعۀ  و  کیفی  نوع  از  پیش رو  نوشتار  در  تحقیق  روش 
به  تفصیلی  مشاهده  و  کل گرا  دیدگاهی  با  و  است  موردی 
تفسیر عوامل )علت( مختلف از جمله اجزاء، عوامل محیطی، 
اجتماعی  بر شاخصۀ  که  می پردازد  رویدادهایی  و  فرآیندها 
گذاشته  تأثیر  کنونی  وضعیت  در  شهری  فضاهای  )معلول( 

و  موضوع  ادبیات  تبیین  منظور  به  نخست  گام  در  است. 
تعریف مفاهیم فضای عمومی، فضای جمعی و ابعاد مختلف 
استفاده شده  اطالعات کتابخانه ای  از شیوة جمع آوری  آنها 
اجتماعی  روند تحول فضاهای  برای روشن ساختن  و سپس 
میدانی-عموماً  مطالعۀ  روش  از  گرگان  تاریخی  بافت 

مشاهده- بهره گرفته شده است. 

ادبیات موضوع
فضا  به وسیلۀ  و  برقرار شده  فضا  از طریق  اجتماعی  روابط 
مردم  حضور  به واسطۀ  اجتماعی  فضاهای  می شوند.  محدود 
اختیاری هستند. در  پیدا می کنند و محیط هایی  شخصیت 
اجتماعی،  تعامالت  زمینه ساز  فضاهای  شهر،  حوزة  ادبیات 
و  یافته  بروز  متفاوت  مؤلفه های  و  کارکردها  تعاریف،  با 
شهری  فضای  تعریف  در  کرده اند.  طی  را  متکاملی  روندی 
معیار اصلی سنجش، شاخصه های کالبدی بوده و بر مبنای 
تقابل فضا و توده، فضای شهری به عنوان یک تهی در میان 
نقطۀ  عمومی1  فضای  می شود.  مطرح  ساختمانی  توده های 
تمییز دموکراسی از شهرنشینی است که شاخصۀ اصلی آن 
برای  و حضور  دسترسی  در  یکسان  و حق  عمومیت داشتن 
جدیدتر  مفهومی  جمعی  فضای  است.  جامعه  افراد  تمامی 
مفهوم یافتن  عامل  و  است  الگوی شهرنشینی  نوعی  مولد  و 
با  تعامل  در  که  است  افراد  از  مجموعه   ای  به عنوان  جامعه 
فضاهای  اجتماعی  عملکرد  چگونگی  دارند.  قرار  یکدیگر 
از جمله  مختلف  تخصص های  مطالعه  مورد  موضوع  شهری 
است.  جامعه شناسان  و  محیطی  روانشناسان  طراحان، 
هریک از متخصصین، عوامل و ویژگی های متفاوتی را برای 
در  که  دانسته اند  ضروری  شهری  فضاهای  اجتماعی شدن 
یک جمع بندی کلی می توان آنها را در سه دسته ویژگی های 
 .)1 )تصویر  کرد  طبقه بندی  معنایی  و  عملکردی  کالبدی، 
براساس مؤلفه های  ارزیابی فضاهای شهری،  این نوشتار  در 
تا  می گیرد  صورت  پیشین  پژوهش های  از  شده  استخراج 
بافت  شهری  فضاهای  اجتماعی  ماهیت  دگرگونی  چگونگی 

تاریخی گرگان روشن شود.

شهر  تاریخی  بافت  در  جمعی  فضاهای  تاریخی  شکل 
گرگان 

سازمان فضایی شهر، نظم حاصل از تبلور ذهنیت شهروندان 
است  عناصری  نقش  میان  نظم  یا  آنها  زندگی  فضای  در 
می کند  معرفی  سیستم  و  کل  یک  عنوان  به  را  شهر  که 
سازمان  عناصر   2.)21  ،1396 منصوری،  و  )محمدزاده 
)مجموعه های  کوچک  کل های  شامل  ایرانی  شهر  فضایی 
شهری و مراکز محالت( و ساختار ارتباطی شهر )اغلب بازار و 
راسته های فرعی آن( نقش و ماهیت اجتماعی دارند. امروزه 
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تصویر1. جمع بندی یافته ها دربارة ویژگی های ضروری برای شکل گیری فضای جمعی، مأخذ: نگارندگان.

کمرنگی  اجتماعی  نقش  محالت  گرگان،  تاریخی  بافت  در 
به دلیل نقش  راسته های آن  و  بازار قدیمی شهر  اما  دارند 
اثر  ناحیه  اجتماعی  حیات  بر  همچنان  فعال،  اقتصادی 
نقش  ارزیابی  و  بررسی  به  ادامه  در  مبنا  این  بر  می گذارد. 
بازار و محالت در شکل گیری حیات اجتماعی بافت تاریخی 

گرگان می پردازیم.

بازار، بستر پویای شکل گیری روابط اجتماعی
در گذشته بسیاری از فعالیت های مهم اجتماعی، اقتصادی، 
بازار شکل  در  ایرانی  فرهنگی شهرهای  و  سیاسی، مذهبی 
گفته  »واچار«  بازار،  به  میانه  فارسی  زبان  در  می گرفت. 
می شد که تنها مرکز خرید و فروش کاال نبود. به طور کلی 
واچار به انجمن گاه اطالق می شد که مردم هر شهر، ساالنه 
چندبار در آن گردهم آمده و به مسائل اجتماعی رسیدگی 
اجتماعی  جنبش های  از  بسیاری  که  به گونه ای  می کردند؛ 
فقرات  ستون  بازار،   .)1392 )پیرنیا،  برخاسته اند  بازارها  از 
ایرانی و زیربنای توسعۀ اجتماعی-اقتصادی آن است.  شهر 
عملکردی  سیستم  بازار،  در  موجود  متعدد  عملکرد های 
ایجاد می نمود که بخش  ایرانی  را در شهرهای  یکپارچه ای 
اقتصادی مردم  و  اجتماعی  نیاز های مختلف  از  قابل توجهی 
شهر را تأمین می کرد. به عبارتی فضای بازار تنها به داد و 
ستد و فعالیت های بازرگانی اختصاص نداشت، بلکه به عنوان 
مانند مسجد  کارکردهای شهری مهم  شاهراه حیاتی شهر، 
جامع، مدرس های مذهبی، خانقاه، گرمابه و سایر تأسیسات 

بازار  اخیر،  دهه های  در  می داد.  جای  خود  در  را  شهری 
از  ایرانی  شهر  تپنده  قلب  به عنوان  را  خود  اصلی  جایگاه 
دست داده و از رونق این فضای اجتماعی کاسته شده است.

نقش اجتماعی بازار، بسته به جایگاه آن در سازمان فضایی 
فقرات  ستون  نقش  در  نعلبندان  بازار  است.  متغیر  شهر 
گرگان قدیم، در مجاورت مسجد جامع قرار داشته )رضوانی 
جزئی  و  شهر  اصلی  بازار  به عنوان  و   )7  ،1393 حبیبی،  و 
مهم از سازمان فضایی آن- ارتباط مناسبی را با سایر اجزاء 
اعم از قلمرو، کل های کوچک و مرکزیت برقرار می کند. این 
بازار با وجود تغییرات صورت گرفته در بافت پیرامونی، از هر 
طرف به یکی از محالت یا خیابان های مهم می رسد و نقطه 
اتصالی بین مرکز محالت مختلف است. این رابطه هم افزایی 
نه تنها بازار نعلبندان را در مقام یک فضایی جمعی تقویت 
می کند، بلکه بر روی مرکز محالت اطراف نیز تأثیر گذاشته 
کاربری های  می بخشد.  بهبود  را  آنها  اجتماعی  عملکرد  و 
بازار  اجتماعی  نقش  استمرار  در  دسترسی پذیری،  و  متنوع 

نعلبندان بی تأثیر نبوده است )تصویر 2(.
در عهد صفویه با گسترش شهر و شکل گیری محالت جدید 
قمری  هجری   952 سال  حدود  در  میدان،  محله  مانند 
)یکی  دربنو  محله  مرکز  شرقی  ضلع  در  عمادیه  مدرسۀ 
به  مدرسه  این  میدان( ساخته شد.  محله  فرعی  از محالت 
همراه آب انبار، قبرستان، حمام، مغازه های گوناگون، مسجد 
درب نو  محله  عمدة  عناصر  و  تکیه  چند  مجموعۀ  گلشن، 
می شود  شامل  را  استرآباد  کهنه  بازار  بافت  از  بخشی  و 
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تصویر 2. تداوم حیات اجتماعی در بازار تاریخی نعلبندان، گرگان. 
عکس: سیده یگانه نبئی، 1398.

بازار  فعلی  شرایط  در   .)https://www.eligasht.com(
و  است  شهر  تاریخی  بازار  از  فرعی  راسته ای  میدان،  محله 
بازار نعلبندان در سطح محلۀ میدان  از  با مقیاسی متفاوت 
کار می کند. همچنین احداث خیابان رجایی -همچون نوعی 
قطع عضو- ارتباط آن با بازار نعلبندان و سایر محالت را از 
اجتماعی آن جلوگیری کرده  پویایی  و  از رشد  و  برده  بین 
شهر  فضایی  سازمان  در  محلۀ  میدان  بازار  جایگاه  است. 
تضعیف و تدریجاً نقش اجتماعی آن نیز کمرنگ شده است.
شهرهای  در  گرفت  نتیجه  می توان  بازار  دو  این  مقایسۀ  از 
تاریخی ایران، جایگاه یک فضای جمعی در سازمان فضایی 
عوامل  از  یکی  شهر  دیگر  اجزای  با  آن  ارتباط  و  شهر 
هرچه  می شود.  محسوب  اجتماعی  لحاظ  به  آن  موفقیت 
فضای جمعی، به عنوان جزئی از اجزای بی نهایت یک شهر، 
با اجزایبیشتری رابطه داشته باشد، در نقش اجتماعی خود 

موفق تر خواهد بود.

زوال تدریجی نقش اجتماعی مراکز محالت 
موجودیت  و  مفهوم  یک  به  محدودشدن  جای  به  شهر 
و  تمایزات  مبنای  بر  تقسیم بندی  صورت  در  تنها  بسیط، 
می یابد.  معنا  کوچکتر  مقیاس  با  واحدهایی  به  فضا  تقلیل 
که  است  اجتماعی  فیزیکی-  واحدی  ایرانی،  در شهر  محله 
استقالل  می گیرد.  قومی شکل  یا  به صورت صنفی  معموالً 
نیازها  به  پاسخگویی  در  خودتوانی  و  روزانه  امور  ادارة  در 
مستقل  مجموعه های  به عنوان  محالت  شناخته شدن  سبب 
شده است. ویژگی مشترک همۀ محالت در شهرهای ایرانی 
برخورداری از مرکزیتی اجتماعی، کارکردی و معنایی بوده 

که در سطح محله خدمات رسانی  می کرده است.
سازمان فضایي شهر گرگان پس از ورود اسالم، داراي الگوي 
و محالت  بوده  مرکزیت مسجد جامع  با  ارگانیک  ستاره اي 
شکل  مرکز  از  منشعب  شریان هاي  امتداد  در  مسکوني 

فوجردی،  حسینی  و  خمری   پاسیان  )طبرسا،  گرفته اند 
1397، 9(. شبکه منسجم محالت در بافت تاریخی گرگان 
اماکنی  محالت  مرکز  و  بوده  خاصی  اجتماعی  نظام  دارای 
مراسم های  برگزاری  و  دیدوبازدیدها  گردهمایی ها،  برای 
هم اکنون   .)1393 حبیبی،  و  )رضوانی  بوده اند  جمعی 
نظام  براساس  گرگان،  تاریخی  بافت  کالبدی  ساختار  نیز 
همچون  محالت  مراکز  اما  است،  گرفته  شکل  محله بندی 
ناکارآمدی  این  دالیل  از  ندارند.  اجتماعی  کارکرد  گذشته 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• از بین رفتن تدریجی تنوع کاربری ها

تعدد  است.  شهری  فضاهای  اجتماعی شدن  منشأ  تعدد3، 
موقعیتی و تنوع فعالیت های در جریان، محرک  هایی هستند 
می دهند. تغییر  اجتماعی  لحاظ  به  را  فضا  شخصیت  که 
برای  راهی  متنوع،  امکانات  و  کاربری ها  فراهم آوردن 
اختالط   .)Amin, 2008( است  جامعه  اقشار  همه  حضور 
فضاهای  فیزیکی  سازمان  در  فعالیت ها  تنوع  و  کاربری 
شهری، زمینه ساز حضور افراد است و با فراهم آوردن امکان 
تماشایی ساختن آن عامل مهمی  و  از فضا  پیوسته  استفادة 
 ،1386 )جیکوبز،  بود  خواهد  جمعی  فضاهای  موفقیت  در 
بیرونی  رویدادهای  و  تأثیر عوامل  از  وایت  ویلیام   .)36-35
مؤثر در شکل گیری روابط اجتماعی یاد کرده و محرک های 
ارتباط  برقراری  باعث  که  می داند  واسطه هایی  را  خارجی4 

 .)Whyte, 2005( میان غریبه ها می شود
افراد  اجتماعی  نقش  پایدارشدن  عامل  عملکردی،  تنوع 
ایرانی  شهرهای  در  است.  زندگی شان  محل  و  منطقه  در 
و  اصلی  گذرهای  تقاطع  در  قرارگیری  با   محالت  مراکز 
مهمی  اجتماعی  نقش  خدماتی  فضاهای  و  امکانات  وجود 
در سطح محله ای داشتند. مراکز محالت بافت قدیم گرگان 
نیز با برخورداری از عملکردهای مختلف نظیر بازار، بازاچه، 
تکیه، قبرستان، آب انبار، مسجد و ... )میرکتولی و  مدانلود 
جویباری، 1391(، به نیازهای روزمرة ساکنان پاسخ داده و 
بستر شکل گیری رویدادها و روابط اجتماعی بودند. اما امروزه 
تاریخی  بافت  محله  های  مرکز  در  موجود  کاربری های  تنوع 
شهر گرگان کافی نبوده و ساکنان را در رفع نیازهای روزمره  
خودکفا نمی سازد. مشاغل و عملکردهای خدماتی که با ارائۀ 
محالت  اجتماعی  سرزندگی  و  پویایی  به  روزمره  خدمات 
اندک  و  شده اند  حذف  محالت  مرکز  از  می کنند،  کمک 
نظیر  تولیدی  نوع  از  کنونی  شکل  در  موجود  کاربری های 
موجود  کاربری های  اغلب  هستند.  ابزارفروشی  و  آهنگری 
بدنه هایی  به  تبدیل  گرگان،  شهر  مرکز  میادین  اطراف  در 
و  ریزدانه  کاربری های  مواردی  در  و  شده  بی روح  و   صلب 
از  مصادره شده اند.  دانه  درشت  کاربری های  نفع  به  متعدد 
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جمله عملکرد مصلی در ضلع جنوبی میدان سبزه مشهد که 
احتماالً به جای چند عملکرد کوچکتر قرار گرفته و مقیاس 
این عوامل زمینۀ حضور  به هم زده است. مجموعه  را  فضا 
افراد و برقراری تعامالت اجتماعی را در این محالت کمرنگ 

ساخته است )تصویر3(. 

سرمایه های  تحلیل رفتن  و  جمعیتی  ساختار  تحول   •
اجتماعی بافت

گرگان،  تاریخی  بافت  در  نفوذی  خیابان های  ایجاد  با 
این  و  گرفته  شکل  آنها  امتداد  در  جدیدتر  کاربری های 
زده  دامن  ساکنان  از  محالت  مراکز  خالی شدن  به  مسئله 
است5 )تصویر 4(. با روی کارآمدن سلسلۀ قاجار و واردشدن 
بافت  کالبد  شهر،  بافت  به  آن  تحمیل  و  غربی  الگوهای 
تاریخی گرگان به تدریج از هم گسیخت. این تغییرات با آغاز 
تاکنون  گرفت.  بیشتری  شدت  و  صورت  رضاخان  حکومت 
بسیاری از محالت قدیمی همچون محلۀ پاسرو سرخواجه و 
نعلبندان به بافت های فرسوده مسئله دار تبدیل شده است؛ 
یا به دلیل نداشتن  بافت می شوند  ساکنین مجبور به ترک 
سرمایۀ کافی حاضرند شرایط فعلی را تحمل کنند )رضوانی، 
و  دگرگونی  به  تحولی  چنین   .)1396 حبیبی،  و  بهزادفر 
پیشین  منسجم  محالت  اجتماعی6  سرمایه های  فروکاست 
را  مراکز محالت  اجتماعی،  ابعاد  با کمرنگ شدن  و  انجامید 
افرادی تنزل داد که  از جمعی بودن به فضای عمومی برای 

روابط و تعامالت چندانی با یکدیگر ندارند.

آسیب شناسی اقدامات مدیریتی بافت تاریخی
وسعت،  هکتار   200 حدود  با  گرگان  تاریخی  بافت 
ملی  آثار  فهرست  در  ثبت شده  تاریخی  بافت  قدیمی ترین 
https://www.tasnimnews.com/fa/( است  کشور 
اقدامات  مجموعه   .)/news/1396/12/28/1682885
و  گرگان  تاریخی  بافت  نوسازی  جهت  در  صورت گرفته 
سخت افزاری  اقدامات  حوزه  در  صرفاً  آن  جمعی  فضاهای 
زمینه  در  و  مانده  باقی  جداره سازی  و  کفسازی  نظیر 
به دلیل عدم  تاریخی  بافت  پیاده مدار ساختن  نیز،  مدیریتی 
سطحی  اقدامات  به  مناسب،  زیرساخت های  از  برخورداری 

نظیر سنگفرش کردن محدود مانده است. 
• ناکامی در پیاده مدارساختن بافت

فضای حرکتی و فضای اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر 
دارند. هرچه حرکت پیاده در فضایی غالب تر باشد، آن فضا 
اجتماعی تر خواهد بود. این نگرش با نقش خیابان به عنوان 
و  اجتماعی  فضای  است.  هماهنگی  در  اجتماعی  فضایی 
خیابان های  قالب  در  همزمان،  صورت  به  حرکتی  فضای 

تصویر3. کاربری  درشت دانه و غیرخدماتی مصال در فضای مرکز محله سبزه 
مشهد، عکس: غزل نیکزاد، 1398.

دورة  نفوذی  خیابان های  امتداد  در  جدید  کاربری های  قرارگیری  تصویر4.  
پهلوی، مأخذ: رنجبر، احسان، مرادی و موسوی سروینه باغی، 1394.

مقصدها  اتصال  با  که  می شود  جلوه گر  پیاده   تردد  قابل 
می اندازد  جریان  به  فضا  در  را  فعالیت ها  ساختمان ها،  و 
)کرمونا، 1394، 73(. پیوند میان مکان ها و یکپارچگی آنها 
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فضاهای  بهتر  کیفیت  و  پیاده  حرکت  تک منظوره نبودن  به 
 Hillier, Penn, Hanson, Grajews( عمومی کمک می کند
ki, & Xu, 1993(. به طور کلی مسیرها نسبت به توقفگاه ها 
از  توقفگاه ها  برخوردارند.  مردم  میان  بیشتری  محبوبیت  از 
جمله پارک و پالزا مکانی برای گروه خاصی از مردم هستند 
و مسیرها از جمله خیابان ها و بلوارها مکان هایی هستند که 
)Thompso, 2002( اکثریت جامعه در آن حس راحتی دارد
مسیرها،  به  کالبدی  صرفاً  رویکرد  که  است  حالی  در  این 
حرکت در فضاهای شهری را به یک تجربه حرکتی خالص 
مبدل می کند. در بافت تاریخی گرگان اگرچه ظاهر اقدامات 
به  ارزش گذاری  بر  مبنی  گرفته  تمهیدات صورت  و  مرمتی 
حضور پیاده است، اما آنچه اکنون در گذرهای بافت تاریخی 
برای پارک ماشین هاست چرا که  شاهد آن هستیم فضایی 
پیاده  حضورپذیری  برای  تالش  علی رغم  مدیریتی  اقدامات 
پارکینگ  وجود  نظیر  زیرساخت هایی  فراهم نبودن  دلیل  به 
عمومی و کاربری های مشوق حضور افراد به شکل پیاده، به 
ضد خود مبدل شده و فضا به جای تشویق روابط و تعامالت 
اولویت سواره تبدیل شده است  با  اجتماعی عماًل به فضایی 

)تصویر5(. 
• محوطه سازی به جای منظره پردازی

شکل  دو  به  عمومی  فضاهای  پدیدارشناسانه  نگاه  در 
فضاهای  می شوند.  دیده  بی قاعده8  و  قاعده مند7  فضاهای 
نظم  و  طراحی  فاقد  هنجارمند،  فضاهای  برخالف  بی قاعده 
فضاهای  هستند.  عملکردی«  »استبداد  از  رها  و  مشخص 
بی قاعده  فضاهای  جمله  از  رهاشده  و  متروک  کشف شده، 
به  افراد،  نیازهای  به  اغلب  فضاها  این  می آیند.  شمار  به 
شکل جامع تری پاسخ می دهند و به لحاظ اجتماعی موفق  
و همه شمول  هستند )Dovey, 2000; Rivlin, 2000(. در 
در  اقدامات  گرگان مجموعه  تاریخی  بافت  طرح ساماندهی 
و  مبلمان  نظیر  متعدد  کالبدی  جزئیات  به  پرداختن  حد 
بهبود  مسئله  این  اگرچه  است.  شده  متوقف  کاشت  طرح 
را دچار  بافت  کاراکتر خاص  اما  داشته،  دنبال  به  را  بصری 
چالش ساخته است. می توان گفت که پرداختن به جزئیات 
حیات  بهبود  برای  مدیریتی  اقدامات  زنجیرة  در  کالبدی 
تاریخی  بافت  در  و  داشته  قرار  آخرین مرحله  در  اجتماعی 
گرگان مسائل مهم تر نظیر زمینه سازی برای حضور افراد از 
غفلت  مورد  محیط  معنایی  پتانسیل های  عیان سازی  طریق 

قرار گرفته اند )تصویر 6(.
• شکل کنونی، تداوم معنایی فضاهای جمعی مناسبتی

توافق سمبولیک در به نمایش گذاشتن جنبه های عمومی و 
است  فضاهای جمعی  ویژگی های  از  یکی  زندگی  اجتماعی 
 .)Francis, Giles-corti, Wood & Knuiman, 2012(

اجتماعی ساختن  و  پیاده محوری  راستای  در  کالبدی  صرفاً  اقدامات   . تصویر5 
گذرهای تاریخی گرگان، عکس: اردالن طایفه حسینلو، 1398.

تصویر 6. اقدامات صرفاً کالبدی و محوطه سازی در طرح نوسازی محله سبزه 
مشهد، عکس: هدیه برومند، 1398.

در  مشارکت  فرصت های  افزایش  موفق،  عمومی  فضاهای 
حالتی  چنین  در  دارند.  همراه  به  را  همگانی  فعالیت های 
فضاهای جمعی ظرف معانی و باورهای مشترک خواهند بود 
چنانکه پیش   .)Carr, Francis, Rilvin & Stone, 1993(
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از این گفته شد شهر گرگان همانند سایر شهرهای تاریخی 
ایران براساس نظام محله ای شکل گرفته است. تکایا به عنوان 
و  هویت بخش  عاملی  محالت،  مرکز  اصلی  عناصر  از  یکی 
وحدت دهنده به کاربری های اطراف و پایداری بافت تاریخی 

این شهر محسوب می شوند )نظیف، 1390، 2(.
و  نمادها  مداوم  تولید  جایگاه  شهر  اجتماعی  فضاهای 
و  چارچوب  موجودیت،  فرهنگ  به  که  هستند  مکان هایی 
از  قاجار  دورة  تکایای   .)Goheen, 1998( می بخشند  معنا 
و  محله  ساکنان  تجمع  مرکز  شهرها،  اجتماعی  فضاهای 
در  می آمدند.  شمار  به  محلی  هویت  ارتقای  برای  کانونی 
در  بودند که  مراکز محالت  اجتماعی  پایگاه های  تکایا  واقع 
می گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  عزاداری  و  سوگواری  ایام 
قاجار  دورة  مهم  شهرهای  از  یکی  به عنوان  گرگان  شهر 
گرد  شهر  قدیم  محله های  که  است  مهمی  تکایای  دارای 
آنها شکل گرفته اند؛ این تکایا عبارتند از: تکیه پاسرو، تکیه 
نعلبندان، تکیه میخچه گران، تکیه سبز مشهد، تکیه سر پیر 

معروف به عباس خاني، تکیه دوشنبه، تکیه دروازه نو، تکیه 
عباسعلي، تکیه بني کریمي )موسوی سروینه باغی، مرادی 
مراکز  معنایی  نقش  امروزه  )تصویر7(.  1394(؛  رنجبر،  و 
گرگان،  تاریخی  بافت  در  جمعی  فضاهای  به عنوان  محالت 
به  که  می شود  دیده  جمعی  فضای  از  خاطره ای  شکل  به 
شکل مناسبتی مورد استفاده قرار می گیرند. به گفتۀ مردم 
بین  مشخصی  مسیرهای  محرم،  ایام  مانند  مذهبی  ایام  در 
اجتماعی- رویدادهای  و  می گیرد  شکل  محالت  مراکز  این 
آیینی بزرگی برپا می شوند. این رویدادها دال بر اهمیت بعد 
معنایی فضاهای جمعی هستند که در شهر های ایرانی مانند 
گرگان، در قالب فضاهایی آیینی تجلی پیدا می کند. اگرچه 
دلیل  به  اما  هستند،   خلوت  سال  ایام  بیشتر  در  مراکز  این 
رویدادها و مفاهیم قوی که در آن جریان دارد، ارزش خود 
را از دست نداده و هم چنان در اولویت انتخاب مردم محله 
در  می شوند.  محسوب  رویدادهای جمعی  برای شکل گیری 
مشارکتی  و  اجتماعی  فعالیت های  مذهبی،  مناسبت های 

تصویر 7. محله بندی شهر گرگان در دورة قاجار. مأخذ: معطوفی، 1374، 327.
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./https://www.nabro.ir :تصویر 8.  شکل گیری تعامالت اجتماعی و فضای جمعی مناسبتی در مراکز محالت تاریخی گرگان، مأخذ

فعالیت ها،  این  و  می گیرند  شکل  مکان ها  این  در  متعددی 
معنا و مفهوم این مراکز محله را به عنوان فضاهایی جمعی 

یادآور می شوند )تصویر8(. 

 نتیجه گیری
تاریخی  شکل  به  گرگان  تاریخی  بافت  در  جمعی  فضاهای 
و مراکز محالت وجود داشته اند. سرنوشت  بازارها  قالب  در 
امروزی این کاربری ها در بلندمدت به دلیل اقدامات مدیریتی 
بافت  مجهزنساختن  و  خیابان کشی ها  نظیر  کالن  سطح  در 
به امکانات پاسخگو به نیازهای زندگی روزمره ساکنان دچار 
تحول شده است و در میان مدت نیز اتخاذ رویکردهای صرفاً 
سخت افزاری و اقدامات مدیریتی کالبدی نظیر پرداختن به 
جداره ها و کفسازی روند این اضمحالل را تسریع کرده است. 

این در حالی است که از میان مؤلفه های اثرگذار بر موفقیت 
به ترتیب ویژگی های معنایی و عملکردی  فضاهای جمعی، 
نقش ماندگارتری نسبت به ویژگی های کالبدی دارند و کمتر 
تحت تأثیر اقدامات بیرونی و تحوالت قرار می  گیرند. امروزه 
به استثنای مواردی خاص، فضای  تاریخی گرگان  بافت  در 
در خوشبینانه ترین  فضاهای شهری  و  نداشته  وجود  جمعی 
حالت تنها جنبه عمومی دارند. تنها رد پای حیات اجتماعی 
پیشین شهر در بازار مرکزی شهر دیده می شود که به دلیل 
نقش تاریخی و جنبه عملکردی و خدماتی همچنان به فعالیت 
و اثرگذاری اجتماعی خویش ادامه می دهد و مراکز محالت 
نیز به مدد نقش پیشین خود، به شکل سایه  و خاطره ای از 
مراسم های  نظیر  زمانی خاص  بازه های  در  فضاهای جمعی، 

آیینی و عزاداری ها فعال هستند )جدول 1(. 

جدول1. تحوالت فضاهای جمعی در بافت تاریخی گرگان، مأخذ: نگارندگان، 1398.

نقش کنونیعامل بیرونی تحولعامل درونی تحول ویژگی هافضا

- نقش ارتباطیبازارها
- تعدد کاربری ها و ماهیت 

چندعملکردی
-  قرارگیری افراد در یک الگوی 

یکپارچه فضایی- زمانی

- کمرنگ ترشدن جایگاه در 
سازمان فضایی شهر

-  محدودشدن حوزة نفوذ

تحوالت اخیر بافت از جمله 
خیابان کشی ها

فضای جمعی روزمره 
با حفظ نقش تاریخی 

خدماتی

- کاربری های خدماتی مراکز محالت
- پاسخگویی به نیازهای روزمره

- حامل معنای مشترک برای همه 
ساکنان

- ایجاد حس جزئی از یک کل بودن 

- از بین رفتن تدریجی تنوع 
کاربری ها

- همگام نشدن با نیازهای روز
- تحول ساختار جمعیتی بافت

عدم موفقیت اقدامات مدیریتی: 
- کالبدی )جداره سازی صرف( 

- عملکردی )حضور پیاده(

فضای جمعی 
مناسبتی با عملکرد 

آیینی
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پی نوشت ها
 )Jürgen Habermas(1. فضای عمومی برای اولین بار توسط یورگن هابرماس
فیلسوف آلمانی در دهۀ  1970 برای حل بحران های اجتماعی مطرح شده است 
و بیشتر بر مبنای معنایافتن عموم به عنوان مجموعه ای از افراد که مدعی چنین 
)منصوری،  است  اصول دموکراسی شکل گرفته  از  یکی  عنوان  به  و  و چنانند 

.)1394
انجام  پژوهش های  استناد  به  شهر  فضایی  سازمان  معرف  شاخص های   .2
مرکزیت  از:  عبارتند   )1386 منصوری،  ؛   1392 )منصوری،  مقاالت  در  شده 
)حافظۀ تاریخی و نقطه ثقل فعالیتی و ذهنی شهر(، کل های کوچک )محالت 
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متقابل دارد()محمدزاده و منصوری ، 1396، 22(.
multiplicity .3

4. وایت به فرآیند آن سه گوشه سازی )triangulation( گوید. نحوة قرارگیری 
عوامل خارجی نظیر نیمکت ها، فواره ها، تلفن ها، مجسمه ها و ... می تواند به این 

.)Whyte, 2005( روند کمک کند
سوی  از  دستوری  اقدامی   ،)Piercing Street( نفوذی  خیابان های  احداث   .5
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خیابان ها نفوذی در بسیاری از شهرهای ایران از جمله گرگان آغاز شد؛ از جمله 
احداث خیابان های امام خمینی و فلکه شهرداری در دورة پهلوی اول و احداث 

خیابان پانزده خرداد در دورة پهلوی دوم.
6. سرمایۀ اجتماعی، هنجارها و شبکه های ارتباطی در جامعۀ مدنی است که 
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