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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 استفادۀ یکسان برای
همۀ افراد هستند؛ اما فضای جمعی بهعنوان مفهومی جدیدتر بر ابعاد کالبدی –تقابل فضا در مقابل توده -و
کارکردی –حضور افراد -تکیه نداشته و با برخورداری از وجه معنایی ،بر مبنای شکلگیری تعامالت اجتماعی
و فعالیتهای مشترک تعریف میشود .امروزه با کمرنگشدن بعد اجتماعی فضا در شهرهای معاصر ،اغلب
ت
فضاهای جمعی به فضاهای عمومی تنزل یافتهاند .ضرورت پرداختن به مسئلۀ ناکارآمدی اجتماعی فضا در باف 
تاریخی شهرهایی نظیر گرگان ،از یک سو آسیبپذیری 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 میآورد.
هدف از نوشتار حاضر بررسی روند تحول فضاهای شهری در بافت تاریخی گرگان ،براساس مؤلفههای کالبدی،
کارکردی و معنایی است .در این راستا تحوالت اجتماعی فضا ،در انطباق با پیامدهای تحوالت درونی و
اقدامات بیرونی اعمال شده بر بافت سنجیده شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند .بازارها و مراکز محالت دو
گونه فضاهای شهری در بافت تاریخی گرگان بودهاند که امروزه هریک بنابر تغییرات رخ داده ،دارای درجات
متفاوتی از اجتماعیبودن هستند .بازار مرکزی شهر بنابر نقش اقتصادی و ویژگیهایی چون تنوع عملکردی و
دسترسیپذیری ،همچنان دارای اثرگذاری اجتماعی است .اما فضای مرکز محالت به دلیل تغییرات تدریجی
بافت در طی صد سال اخیر از جمله همگامنشدن با روند توسعه ،ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای روزمرۀ
ساکنان و تحول ساختار جمعیتی نقش اجتماعی خود را از دست دادهاند .محدودماندن اقدامات مدیریتی به
تمهیدات سختافزاری و کالبدی نیز به این روند دامن زد ه است و تنها استمرار وجه معنایی فضای جمعی
مرکز محالت با تمرکز بر کارکرد آیینی آنها ،تداوم حیات اجتماعی را به شکل خاطرهای برجا مانده از گذشته
هرچند به شکل دورهای و مناسبتی -میسر ساخته است.
واژگان کلیدی

منظر شهری گرگان ،فضای عمومی ،فضای جمعی ،روابط اجتماعی ،مرکز محله ،بازار

* اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي «گردشگري منظر بومي گرگان» است
که در سال  1398در پژوهشکدة نظر و به سرپرستي دکتر سيد امير منصوري

صورت پذيرفته است.
** نویسنده مسئول09126998223،hamide.abarghouyi@gmail.com :

 124حمیده ابرقوییفرد و همکاران

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
عوامل دیگر ،بشر را به سمت زندگی اجتماعی سوق داده
است (روو .)9 ،1389 ،تحول شیوههای زندگی در طول
زمان ،نقش اجتماعی فضاهای شهری را بهخصوص در بافت
تاریخی شهرها متأثر ساخته است .شهر گرگان با قدمتی از
دورۀ زرتشت (کیانی ،)1366 ،نمونۀ تداوم تاریخی حیات
اجتماعی در بستر فضاهای شهری است .فضا را میتوان
ابزاری دانست که روابط اجتماعی بهواسطۀ آن و در آن رخ
میدهد .فضا فرآورده و تولیدی اجتماعی است و هر جامعه
بر مبنای شاخصههای منحصربهفرد خود ،نوع خاصی از فضا
را تولید میکند (لوفور .)1395 ،از اینرو فضاهای زمینهساز
حیات اجتماعی انسان به گونههای مختلف شکل گرفته و
درجات متفاوتی از اجتماعیبودن را میسر میسازند.
در شهرهای تاریخی ایران حیات اجتماعی به شکل عمده
در مراکز محالت ،مجموعههای شهری نظیر ارسنها و
بازارها جریان داشته است .بافت تاریخی شهرگرگان نیز از
این قاعده مستثنی نبوده و از تجمع سه محلۀ سبزه مشهد،
ميدان و نعلبندان (خانلری و میرسعیدی )۱۳۸۹ ،با محوریت
بازار اصلی و راستههای آن شکل گرفته است .با توجه به
نقش محالت بهعنوان واحدهای اجتماعی نیمهمستقل،
بخشی از حیات اجتماعی بافت تاریخی گرگان ،در قالب
نظم فضایی این محالت و مراکز آنها شکل گرفته است .با
توجه به اهمیت اقتصادی گرگان از دورۀ باستان بهعنوان
بازاری در ارتباط با کاالهای ایران و توران (معینی،1344 ،
 )109و ارزش اجتماعی بازار در همۀ شهرهای ایرانی-
اسالمی ،سطح دیگری از حیات اجتماعی در بازار اصلی
گرگان و راستههای فرعی آن همواره در جریان بوده است.
نوشتار حاضر به بررسی گونههای مختلف فضاهای شهری با
کارکرد اجتماعی در شهر تاریخی گرگان پرداخته و در پی
پاسخگویی به این پرسش است که مؤلفهها و عوامل درونی
و بیرونی مؤثر بر میزان اجتماعیبودن فضاهای شهری در
بافت تاریخی شهر گرگان چه بوده و این فضاها در طول
حیات خود چه روندی را طی کردهاند؟
روش تحقیق

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

است .در گام نخست به منظور تبیین ادبیات موضوع و
تعریف مفاهیم فضای عمومی ،فضای جمعی و ابعاد مختلف
آنها از شیوۀ جمعآوری اطالعات کتابخانهای استفاده شده
و سپس برای روشنساختن روند تحول فضاهای اجتماعی
بافت تاریخی گرگان از روش مطالعۀ میدانی-عموماً
مشاهده -بهره گرفته شده است.
ادبیات موضوع

روابط اجتماعی از طریق فضا برقرار شده و به وسیلۀ فضا
محدود میشوند .فضاهای اجتماعی بهواسطۀ حضور مردم
شخصیت پیدا میکنند و محیطهایی اختیاری هستند .در
ادبیات حوزۀ شهر ،فضاهای زمینهساز تعامالت اجتماعی،
با تعاریف ،کارکردها و مؤلفههای متفاوت بروز یافته و
روندی متکاملی را طی کردهاند .در تعریف فضای شهری
معیار اصلی سنجش ،شاخصههای کالبدی بوده و بر مبنای
تقابل فضا و توده ،فضای شهری بهعنوان یک تهی در میان
تودههای ساختمانی مطرح میشود .فضای عمومی 1نقطۀ
تمییز دموکراسی از شهرنشینی است که شاخصۀ اصلی آن
عمومیتداشتن و حق یکسان در دسترسی و حضور برای
تمامی افراد جامعه است .فضای جمعی مفهومی جدیدتر
و مولد نوعی الگوی شهرنشینی است و عامل مفهومیافتن
جامعه بهعنوان مجموعهای از افراد است که در تعامل با
یکدیگر قرار دارند .چگونگی عملکرد اجتماعی فضاهای
شهری موضوع مورد مطالعه تخصصهای مختلف از جمله
طراحان ،روانشناسان محیطی و جامعهشناسان است.
هریک از متخصصین ،عوامل و ویژگیهای متفاوتی را برای
اجتماعیشدن فضاهای شهری ضروری دانستهاند که در
یک جمعبندی کلی میتوان آنها را در سه دسته ویژگیهای
کالبدی ،عملکردی و معنایی طبقهبندی کرد (تصویر .)1
در این نوشتار ارزیابی فضاهای شهری ،براساس مؤلفههای
استخراج شده از پژوهشهای پیشین صورت میگیرد تا
چگونگی دگرگونی ماهیت اجتماعی فضاهای شهری بافت
تاریخی گرگان روشن شود.
شکل تاریخی فضاهای جمعی در بافت تاریخی شهر
گرگان
سازمان فضایی شهر ،نظم حاصل از تبلور ذهنیت شهروندان
در فضای زندگی آنها یا نظم میان نقش عناصری است
که شهر را به عنوان یک کل و سیستم معرفی میکند
(محمدزاده و منصوری 2.)21 ،1396 ،عناصر سازمان
فضایی شهر ایرانی شامل کلهای کوچک (مجموعههای
شهری و مراکز محالت) و ساختار ارتباطی شهر (اغلب بازار و
راستههای فرعی آن) نقش و ماهیت اجتماعی دارند .امروزه
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تصویر .1جمعبندی یافتهها دربارۀ ویژگیهای ضروری برای شکلگیری فضای جمعی ،مأخذ :نگارندگان.

در بافت تاریخی گرگان ،محالت نقش اجتماعی کمرنگی
دارند اما بازار قدیمی شهر و راستههای آن به دلیل نقش
اقتصادی فعال ،همچنان بر حیات اجتماعی ناحیه اثر
میگذارد .بر این مبنا در ادامه به بررسی و ارزیابی نقش
بازار و محالت در شکلگیری حیات اجتماعی بافت تاریخی
گرگان میپردازیم.
بازار ،بستر پویای شکلگیری روابط اجتماعی

در گذشته بسیاری از فعالیتهای مهم اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،مذهبی و فرهنگی شهرهای ایرانی در بازار شکل
میگرفت .در زبان فارسی میانه به بازار« ،واچار» گفته
میشد که تنها مرکز خرید و فروش کاال نبود .به طور کلی
واچار به انجمنگاه اطالق میشد که مردم هر شهر ،ساالنه
چندبار در آن گردهم آمده و به مسائل اجتماعی رسیدگی
میکردند؛ بهگونهای که بسیاری از جنبشهای اجتماعی
از بازارها برخاستهاند (پیرنیا .)۱۳۹۲ ،بازار ،ستون فقرات
شهر ایرانی و زیربنای توسعۀ اجتماعی-اقتصادی آن است.
عملکردهای متعدد موجود در بازار ،سیستم عملکردی
یکپارچهای را در شهرهای ایرانی ایجاد مینمود که بخش
قابلتوجهی از نیازهای مختلف اجتماعی و اقتصادی مردم
شهر را تأمین میکرد .به عبارتی فضای بازار تنها به داد و
ستد و فعالیتهای بازرگانی اختصاص نداشت ،بلکه بهعنوان
شاهراه حیاتی شهر ،کارکردهای شهری مهم مانند مسجد
جامع ،مدرسهای مذهبی ،خانقاه ،گرمابه و سایر تأسیسات

شهری را در خود جای میداد .در دهههای اخیر ،بازار
جایگاه اصلی خود را بهعنوان قلب تپنده شهر ایرانی از
دست داده و از رونق این فضای اجتماعی کاسته شده است.
نقش اجتماعی بازار ،بسته به جایگاه آن در سازمان فضایی
شهر متغیر است .بازار نعلبندان در نقش ستون فقرات
گرگان قدیم ،در مجاورت مسجد جامع قرار داشته (رضوانی
و حبیبی )7 ،1393 ،و بهعنوان بازار اصلی شهر و جزئی
مهم از سازمان فضایی آن -ارتباط مناسبی را با سایر اجزاء
اعم از قلمرو ،کلهای کوچک و مرکزیت برقرار میکند .این
بازار با وجود تغییرات صورتگرفته در بافت پیرامونی ،از هر
طرف به یکی از محالت یا خیابانهای مهم میرسد و نقطه
اتصالی بین مرکز محالت مختلف است .این رابطه همافزایی
نه تنها بازار نعلبندان را در مقام یک فضایی جمعی تقویت
میکند ،بلکه بر روی مرکز محالت اطراف نیز تأثیر گذاشته
و عملکرد اجتماعی آنها را بهبود میبخشد .کاربریهای
متنوع و دسترسیپذیری ،در استمرار نقش اجتماعی بازار
نعلبندان بیتأثیر نبوده است (تصویر .)2
در عهد صفویه با گسترش شهر و شکلگیری محالت جدید
مانند محله میدان ،در حدود سال  952هجری قمری
مدرسۀ عمادیه در ضلع شرقی مرکز محله دربنو (یکی
از محالت فرعی محله میدان) ساخته شد .این مدرسه به
همراه آبانبار ،قبرستان ،حمام ،مغازههای گوناگون ،مسجد
گلشن ،مجموعۀ چند تکیه و عناصر عمدۀ محله دربنو
و بخشی از بافت بازار کهنه استرآباد را شامل میشود
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گرفتهاند (طبرسا ،پاسیان خمری و حسینی فوجردی،
 .)9 ،1397شبکه منسجم محالت در بافت تاریخی گرگان
دارای نظام اجتماعی خاصی بوده و مرکز محالت اماکنی
برای گردهماییها ،دیدوبازدیدها و برگزاری مراسمهای
جمعی بودهاند (رضوانی و حبیبی .)1393 ،هماکنون
نیز ساختار کالبدی بافت تاریخی گرگان ،براساس نظام
محلهبندی شکل گرفته است ،اما مراکز محالت همچون
گذشته کارکرد اجتماعی ندارند .از دالیل این ناکارآمدی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تصویر  .2تداوم حیات اجتماعی در بازار تاریخی نعلبندان ،گرگان.
عکس :سیده یگانه نبئی.1398 ،

( .)https://www.eligasht.comدر شرایط فعلی بازار
محله میدان ،راستهای فرعی از بازار تاریخی شهر است و
با مقیاسی متفاوت از بازار نعلبندان در سطح محلۀ میدان
کار میکند .همچنین احداث خیابان رجایی -همچون نوعی
قطع عضو -ارتباط آن با بازار نعلبندان و سایر محالت را از
بین برده و از رشد و پویایی اجتماعی آن جلوگیری کرده
است .جایگاه بازار محلۀ میدان در سازمان فضایی شهر
تضعیف و تدریجاً نقش اجتماعی آن نیز کمرنگ شده است.
از مقایسۀ این دو بازار میتوان نتیجه گرفت در شهرهای
تاریخی ایران ،جایگاه یک فضای جمعی در سازمان فضایی
شهر و ارتباط آن با اجزای دیگر شهر یکی از عوامل
موفقیت آن به لحاظ اجتماعی محسوب میشود .هرچه
فضای جمعی ،بهعنوان جزئی از اجزای بینهایت یک شهر،
با اجزایبیشتری رابطه داشته باشد ،در نقش اجتماعی خود
موفقتر خواهد بود.
زوال تدریجی نقش اجتماعی مراکز محالت

شهر به جای محدودشدن به یک مفهوم و موجودیت
بسیط ،تنها در صورت تقسیمبندی بر مبنای تمایزات و
تقلیل فضا به واحدهایی با مقیاس کوچکتر معنا مییابد.
محله در شهر ایرانی ،واحدی فیزیکی -اجتماعی است که
معموالً به صورت صنفی یا قومی شکل میگیرد .استقالل
در ادارۀ امور روزانه و خودتوانی در پاسخگویی به نیازها
سبب شناختهشدن محالت بهعنوان مجموعههای مستقل
شده است .ویژگی مشترک همۀ محالت در شهرهای ایرانی
برخورداری از مرکزیتی اجتماعی ،کارکردی و معنایی بوده
که در سطح محله خدماترسانی میکرده است.
سازمان فضايي شهر گرگان پس از ورود اسالم ،داراي الگوي
ستارهاي ارگانيك با مركزيت مسجد جامع بوده و محالت
مسكوني در امتداد شريانهاي منشعب از مركز شكل

• از بینرفتن تدریجی تنوع کاربریها

تعدد ،3منشأ اجتماعیشدن فضاهای شهری است .تعدد
موقعیتی و تنوع فعالیتهای در جریان ،محرکهایی هستند
که شخصیت فضا را به لحاظ اجتماعی تغییر میدهند.
فراهمآوردن کاربریها و امکانات متنوع ،راهی برای
حضور همه اقشار جامعه است ( .)Amin, 2008اختالط
کاربری و تنوع فعالیتها در سازمان فیزیکی فضاهای
شهری ،زمینهساز حضور افراد است و با فراهمآوردن امکان
استفادۀ پیوسته از فضا و تماشاییساختن آن عامل مهمی
در موفقیت فضاهای جمعی خواهد بود (جیکوبز،1386 ،
 .)36-35ویلیام وایت از تأثیر عوامل و رویدادهای بیرونی
مؤثر در شکلگیری روابط اجتماعی یاد کرده و محرکهای
خارجی 4را واسطههایی میداند که باعث برقراری ارتباط
میان غریبهها میشود (.)Whyte, 2005
تنوع عملکردی ،عامل پایدارشدن نقش اجتماعی افراد
در منطقه و محل زندگیشان است .در شهرهای ایرانی
مراکز محالت با قرارگیری در تقاطع گذرهای اصلی و
وجود امکانات و فضاهای خدماتی نقش اجتماعی مهمی
در سطح محلهای 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 روزمرۀ ساکنان پاسخ داده و
بستر شکلگیری رویدادها و روابط اجتماعی بودند .اما امروزه
تنوع کاربریهای موجود در مرکز محلههای بافت تاریخی
شهر گرگان کافی نبوده و ساکنان را در رفع نیازهای روزمره
خودکفا نمیسازد .مشاغل و عملکردهای خدماتی که با ارائۀ
خدمات روزمره به پویایی و سرزندگی اجتماعی محالت
کمک میکنند ،از مرکز محالت حذف شدهاند و اندک
کاربریهای موجود در شکل کنونی از نوع تولیدی نظیر
آهنگری و ابزارفروشی هستند .اغلب کاربریهای موجود
در اطراف میادین مرکز شهر گرگان ،تبدیل به بدنههایی
صلب و بیروح شده و در مواردی کاربریهای ریزدانه و
متعدد به نفع کاربریهای درشت دانه مصادره شدهاند .از
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جمله عملکرد مصلی در ضلع جنوبی میدان سبزه مشهد که
احتماالً به جای چند عملکرد کوچکتر قرار گرفته و مقیاس
فضا را به هم زده است .مجموعه این عوامل زمینۀ حضور
افراد و برقراری تعامالت اجتماعی را در این محالت کمرنگ
ساخته است (تصویر.)3
• تحول ساختار جمعیتی و تحلیلرفتن سرمایههای
اجتماعی بافت

با ایجاد خیابانهای نفوذی در بافت تاریخی گرگان،
کاربریهای جدیدتر در امتداد آنها شکل گرفته و این
مسئله به خالیشدن مراکز محالت از ساکنان دامن زده
است( 5تصویر  .)4با روی کارآمدن سلسلۀ قاجار و واردشدن
الگوهای غربی و تحمیل آن به بافت شهر ،کالبد بافت
تاریخی گرگان به تدریج از هم گسیخت .این تغییرات با آغاز
حکومت رضاخان صورت و شدت بیشتری گرفت .تاکنون
بسیاری از محالت قدیمی همچون محلۀ پاسرو سرخواجه و
نعلبندان به بافتهای فرسوده مسئلهدار تبدیل شده است؛
ساکنین مجبور به ترک بافت میشوند یا به دلیل نداشتن
سرمایۀ کافی حاضرند شرایط فعلی را تحمل کنند (رضوانی،
بهزادفر و حبیبی .)1396 ،چنین تحولی به دگرگونی و
فروکاست سرمایههای اجتماعی 6محالت منسجم پیشین
انجامید و با کمرنگشدن ابعاد اجتماعی ،مراکز محالت را
از جمعیبودن به فضای عمومی برای افرادی تنزل داد که
روابط و تعامالت چندانی با یکدیگر ندارند.
آسیبشناسی اقدامات مدیریتی بافت تاریخی
بافت تاریخی گرگان با حدود  ۲۰۰هکتار وسعت،
قدیمیترین بافت تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی
کشور است (https://www.tasnimnews.com/fa/
 .)/news/1396/12/28/1682885مجموعه اقدامات
صورتگرفته در جهت نوسازی بافت تاریخی گرگان و
فضاهای جمعی آن صرفاً در حوزه اقدامات سختافزاری
نظیر کفسازی و جدارهسازی باقی مانده و در زمینه
مدیریتی نیز ،پیادهمدارساختن بافت تاریخی به دلیل عدم
برخورداری از زیرساختهای مناسب ،به اقدامات سطحی
نظیر سنگفرشکردن محدود مانده است.
• ناکامی در پیادهمدارساختن بافت
فضای حرکتی و فضای اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر
دارند .هرچه حرکت پیاده در فضایی غالبتر باشد ،آن فضا
اجتماعیتر خواهد بود .این نگرش با نقش خیابان بهعنوان
فضایی اجتماعی در هماهنگی است .فضای اجتماعی و
فضای حرکتی به صورت همزمان ،در قالب خیابانهای

ی درشت دانه و غیرخدماتی مصال در فضای مرکز محله سبزه
تصویر .3کاربر 
مشهد ،عکس :غزل نیکزاد.1398 ،

تصویر .4قرارگیری کاربریهای جدید در امتداد خیابانهای نفوذی دورۀ
پهلوی ،مأخذ :رنجبر ،احسان ،مرادی و موسوی سروینه باغی.1394 ،

قابل تردد پیاده جلوهگر میشود که با اتصال مقصدها
و ساختمانها ،فعالیتها را در فضا به جریان میاندازد
(کرمونا .)73 ،1394 ،پیوند میان مکانها و یکپارچگی آنها
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به تکمنظورهنبودن حرکت پیاده و کیفیت بهتر فضاهای
عمومی کمک میکند (Hillier, Penn, Hanson, Grajews
 .)ki, & Xu, 1993به طور کلی مسیرها نسبت به توقفگاهها
از محبوبیت بیشتری میان مردم برخوردارند .توقفگاهها از
جمله پارک و پالزا مکانی برای گروه خاصی از مردم هستند
و مسیرها از جمله خیابانها و بلوارها مکانهایی هستند که
اکثریت جامعه در آن حس راحتی دارد ()Thompso, 2002
این در حالی است که رویکرد صرفاً کالبدی به مسیرها،
حرکت در فضاهای شهری را به یک تجربه حرکتی خالص
مبدل میکند .در بافت تاریخی گرگان اگرچه ظاهر اقدامات
مرمتی و تمهیدات صورت گرفته مبنی بر ارزشگذاری به
حضور پیاده است ،اما آنچه اکنون در گذرهای بافت تاریخی
شاهد آن هستیم فضایی برای پارک ماشینهاست چرا که
اقدامات مدیریتی علیرغم تالش برای حضورپذیری پیاده
به دلیل فراهمنبودن زیرساختهایی نظیر وجود پارکینگ
عمومی و کاربریهای مشوق حضور افراد به شکل پیاده ،به
ضد خود مبدل شده و فضا به جای تشویق روابط و تعامالت
اجتماعی عم ً
ال به فضایی با اولویت سواره تبدیل شدهاست
(تصویر.)5
• محوطهسازی به جای منظرهپردازی

در نگاه پدیدارشناسانه فضاهای عمومی به دو شکل
فضاهای قاعدهمند 7و بیقاعده 8دیده میشوند .فضاهای
بیقاعده برخالف فضاهای هنجارمند ،فاقد طراحی و نظم
مشخص و رها از «استبداد عملکردی» هستند .فضاهای
کشفشده ،متروک و رهاشده از جمله فضاهای بیقاعده
به شمار میآیند .این فضاها اغلب به نیازهای افراد ،به
ق
شکل جامعتری پاسخ میدهند و به لحاظ اجتماعی موف 
و همهشمول هستند ( .)Dovey, 2000; Rivlin, 2000در
طرح ساماندهی بافت تاریخی گرگان مجموعه اقدامات در
حد پرداختن به جزئیات کالبدی متعدد نظیر مبلمان و
طرح کاشت متوقف شده است .اگرچه این مسئله بهبود
بصری را به دنبال داشته ،اما کاراکتر خاص بافت را دچار
چالش ساخته است .میتوان گفت که پرداختن به جزئیات
کالبدی در زنجیرۀ اقدامات مدیریتی برای بهبود حیات
اجتماعی در آخرین مرحله قرار داشته و در بافت تاریخی
گرگان مسائل مهمتر نظیر زمینهسازی برای حضور افراد از
طریق عیانسازی پتانسیلهای معنایی محیط مورد غفلت
قرار گرفتهاند (تصویر .)6
• شکل کنونی ،تداوم معنایی فضاهای جمعی مناسبتی

توافق سمبولیک در به نمایشگذاشتن جنبههای عمومی و
اجتماعی زندگی یکی از ویژگیهای فضاهای جمعی است
(.)Francis, Giles-corti, Wood & Knuiman, 2012

تصویر . 5اقدامات صرفاً کالبدی در راستای پیادهمحوری و اجتماعیساختن
گذرهای تاریخی گرگان ،عکس :اردالن طایفه حسینلو.1398 ،

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

فضاهای عمومی موفق ،افزایش فرصتهای مشارکت در
فعالیتهای همگانی را به همراه دارند .در چنین حالتی
فضاهای جمعی ظرف معانی و باورهای مشترک خواهند بود
( .)Carr, Francis, Rilvin & Stone, 1993چنانکه پیش
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از این گفته شد شهر گرگان همانند سایر شهرهای تاریخی
ایران براساس نظام محلهای شکل گرفته است .تکایا بهعنوان
یکی از عناصر اصلی مرکز محالت ،عاملی هویتبخش و
وحدتدهنده به کاربریهای اطراف و پایداری بافت تاریخی
این شهر محسوب میشوند (نظیف.)2 ،1390 ،
فضاهای اجتماعی شهر جایگاه تولید مداوم نمادها و
مکانهایی هستند که به فرهنگ موجودیت ،چارچوب و
معنا میبخشند ( .)Goheen, 1998تکایای دورۀ قاجار از
فضاهای اجتماعی شهرها ،مرکز تجمع ساکنان محله و
کانونی برای ارتقای هویت محلی به شمار میآمدند .در
واقع تکایا پایگاههای اجتماعی مراکز محالت بودند که در
ایام سوگواری و عزاداری مورد استفاده قرار میگرفتند.
شهر گرگان بهعنوان یکی از شهرهای مهم دورۀ قاجار
دارای تکایای مهمی است که محلههای قدیم شهر گرد
آنها شکل گرفتهاند؛ این تکایا عبارتند از :تکیه پاسرو ،تکیه
نعلبندان ،تکیه ميخچهگران ،تکیه سبز مشهد ،تکیه سر پير

تصویر  .7محلهبندی شهر گرگان در دورۀ قاجار .مأخذ :معطوفی.327 ،1374 ،

معروف به عباس خاني ،تکیه دوشنبه ،تکیه دروازه نو ،تکیه
عباسعلي ،تکیه بني كريمي (موسوی سروینه باغی ،مرادی
و رنجبر)۱۳۹۴ ،؛ (تصویر .)7امروزه نقش معنایی مراکز
محالت بهعنوان فضاهای جمعی در بافت تاریخی گرگان،
به شکل خاطرهای از فضای جمعی دیده میشود که به
شکل مناسبتی مورد استفاده قرار میگیرند .به گفتۀ مردم
در ایام مذهبی مانند ایام محرم ،مسیرهای مشخصی بین
این مراکز محالت شکل میگیرد و رویدادهای اجتماعی-
آیینی بزرگی برپا میشوند .این رویدادها دال بر اهمیت بعد
معنایی فضاهای جمعی هستند که در شهرهای ایرانی مانند
گرگان ،در قالب فضاهایی آیینی تجلی پیدا میکند .اگرچه
این مراکز در بیشتر ایام سال خلوت هستند ،اما به دلیل
رویدادها و مفاهیم قوی که در آن جریان دارد ،ارزش خود
را از دست نداده و همچنان در اولویت انتخاب مردم محله
برای شکلگیری رویدادهای جمعی محسوب میشوند .در
مناسبتهای مذهبی ،فعالیتهای اجتماعی و مشارکتی
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متعددی در این مکانها شکل میگیرند و این فعالیتها،
معنا و مفهوم این مراکز محله را به عنوان فضاهایی جمعی
یادآور میشوند (تصویر.)8
نتیجهگیری
فضاهای جمعی در بافت تاریخی گرگان به شکل تاریخی
در قالب بازارها و مراکز محالت وجود داشتهاند .سرنوشت
امروزی این کاربریها در بلندمدت به دلیل اقدامات مدیریتی
در سطح کالن نظیر خیابانکشیها و مجهزنساختن بافت
به امکانات پاسخگو به نیازهای زندگی روزمره ساکنان دچار
تحول شده است و در میانمدت نیز اتخاذ رویکردهای صرفاً
سختافزاری و اقدامات مدیریتی کالبدی نظیر پرداختن به
جدارهها و کفسازی روند این اضمحالل را تسریع کرده است.

این در حالی است که از میان مؤلفههای اثرگذار بر موفقیت
فضاهای جمعی ،به ترتیب ویژگیهای معنایی و عملکردی
نقش ماندگارتری نسبت به ویژگیهای کالبدی دارند و کمتر
تحت تأثیر اقدامات بیرونی و تحوالت قرار میگیرند .امروزه
در بافت تاریخی گرگان به استثنای مواردی خاص ،فضای
جمعی وجود نداشته و فضاهای شهری در خوشبینانهترین
حالت تنها جنبه عمومی دارند .تنها رد پای حیات اجتماعی
پیشین شهر در بازار مرکزی شهر دیده میشود که به دلیل
نقش تاریخی و جنبه عملکردی و خدماتی همچنان به فعالیت
و اثرگذاری اجتماعی خویش ادامه میدهد و مراکز محالت
نیز به مدد نقش پیشین خود ،به شکل سای ه و خاطرهای از
فضاهای جمعی ،در بازههای زمانی خاص نظیر مراسمهای
آیینی و عزاداریها فعال هستند (جدول .)1

تصویر  .8شکلگیری تعامالت اجتماعی و فضای جمعی مناسبتی در مراکز محالت تاریخی گرگان ،مأخذ:

./https://www.nabro.ir

جدول .1تحوالت فضاهای جمعی در بافت تاریخی گرگان ،مأخذ :نگارندگان.1398 ،
فضا

ویژگیها

عامل درونی تحول

عامل بیرونی تحول

نقش کنونی

بازارها

 -نقش ارتباطی

 -کمرنگترشدن جایگاه در

تحوالت اخیر بافت از جمله

فضای جمعی روزمره

 -تعدد کاربریها و ماهیت

چندعملکردی

 -قرارگیری افراد در یک الگوی

سازمان فضایی شهر

 -محدودشدن حوزۀ نفوذ

خیابانکشیها

با حفظ نقش تاریخی

خدماتی

یکپارچه فضایی -زمانی
مراکز محالت

 -کاربریهای خدماتی

 -پاسخگویی به نیازهای روزمره

 -حامل معنای مشترک برای همه

ساکنان

 -ایجاد حس جزئی از یک کل بودن

 -از بینرفتن تدریجی تنوع

عدم موفقیت اقدامات مدیریتی:

فضای جمعی

 -همگامنشدن با نیازهای روز

 -عملکردی (حضور پیاده)

آیینی

کاربریها

 -تحول ساختار جمعیتی بافت

 -کالبدی (جدارهسازی صرف)

مناسبتی با عملکرد
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پی نوشتها
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