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 وبیان مسئله مقدمه

 

فرهنگ به شمار آورد.اگر فرهنگ را شهر نوعی سازمان یافتگی اجتماعی در فضاست که باید آن را تولید کننده دائم 

به عنوان مجموعه رفتارها وذهنیت های اکتسابی  در نظر بگیریم که به یک جامعه هویت بخشیده بنابراین جامعه از 

در این شرایط شهر طریق ساز وکارهایی تالش می کند تا آن را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد وآن را بازتولید کند.

 (286: 1383رهنگ سازی است.)فکوهی،حیط برای فبهترین فضا و م

هر فضا دارای دوبعد  نیاز به یک فضا ومکان دارد.از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است برای تعامل با دیگری 

عینی)فیزیکی( و ذهنی است.منظور از فضای فیزیکی یا عینی همان مکان است که به صورت عینی قابل مشاهده و 

این فضای صورت می دهند. است. اما فضای ذهنی حاصل مجموعه تعامالتی است که افراد در آن فضااندازه گیری 

 (.1386رتضی)منادی،مهویت بخشی به فضای عینی می شود ذهنی دارای بار ارزشی و قواعد و اصولی است که باعث

دارند.از آن تغذیه می شوند و آن  انسان ها در فضا زندگی می کنند یعنی رابطه ای پیوسته از کنش های متقابل با آن

را تغذیه می کنند،از آن تغییر پذیرفته و آن را تغییر می دهند،در آن فضا حرکت می کنند و با این حرکت خود در 

آن فضا معنا تولید می کنند،اجزای فضا را به نشانه های معنا داری برای خود تبدیل می کنند ویا نشانه هایی از بیرون 

فضاهایی اند که افراد به عنوان  ضاهای فرهنگی در شهر ها از جملهف( 236: 1383)فکوهی، زایند.بر فضا می اف

.این نوع از فضاها به تناسب اهداف و برنامه یگر به تعامل وارتباط می پردازندموجودیت های اجتماعی در آن با یکد

شوند.  جامعههای خود می توانند تسهیل گر روابط اجتماعی و در نهایت باعث روند توسعه ی فرهنگی و اجتماعی 

که متناسب با اهداف این  ارتباط مکرر افراد جامعه با این نوع از فضاها تاثیراتی بر ذهنیت و جهان بینی آنها می گذارد

. بنابراین هرچه بهتر نقش شهروندی و حس در کنار یکدیگر بودن را تمرین و در خود درونی می کنند ،ا در شهرفضاه

به شکل مثبت و در راستای بهبود وضعیت جامعه باشند این فضاها تاثیرات مثبت  ی این فضاهااگر اهداف و برنامه ها

به موقعیت ویژه شهر با توجه د. نجامعه بکار می گیر وضعیت بر روی افراد می گذارند و انرژی افراد را در جهت بهبود

شهر این هرچه بیشتر  جه به فضاهای فرهنگی برای توسعهتو گرگان به عنوان یک شهر متکثر قومی و چند فرهنگی 

خوردارند بر یاز هویت های قومی،مذهبی و فرهنگی متفاوت از آنجایی که افراد در این شهر باید مورد توجه قرار گیرد.

و آنها را با حقوق و هویت شهروندی شهروندان ایفا  اجتماعی  فضاهای فرهنگی می توانند نقش تسهیل گری در روابط

حتی می توان این نوع فضاها را به عنوان مکانی برای از بین بردن فاصله میان اقوام با فرهنگ های  کند.بهتر آشنا 

یک گونه شناسی از فضاهای  ئه با اران نوشتار سعی خواهیم کرد تا این موضوع در ای توجه بهبا مختلف دانست.

که فضاهای فرهنگی شهر گرگان هستیم فرهنگی این شهر به بررسی آنها بپردازیم و سپس در پی پاسخ به این پرسش 

  د؟ندر جهت توسعه و پیشرفت شهر گرگان دارمیان افراد جامعه موثر ات اجتماعیچه نقشی در ارتباط



 

 شهر گرگان معرفی

ستان علی آباد کتول،از شهره گرگان یکی از شهر های شمالی کشور و مرکز استان گلستان می باشد که از سمت شرق ب

رشته کوه های  و از جنوب به شهرستان های آق قال و بندر ترکمن سمت غرب به شهرستان کردکوی، از شمال به

متر از سطح دریا است.شهر گرگان به دلیل قرار گیری  155هر استان سمنان مشرف است.ارتفاع متوسط این ش البرز و

در جنوب شرقی دریای خزر ودارا بودن دشت های وسیع و پوشش های جنگلی انبوه موقعیت ویژه ای را به خود 

و قسمت های شمالی آن وکوهستانی اختصاص داده است. قسمت های جنوبی شهر محصور در پوشش های جنگلی 

از جمله مسیرهای دسترسی جاده ای  هراز،فیروزکوه و توسکستان مسیرهای . در بر می گیردیع را هم دشت های وس

در مسیر تردد ین حرم امام رضا )ع(  می باشد که ساالنه وزائر در مسیر شهر مشهد گرگانبه تهران هستند. همچنین 

.یکی از نقاط قوت شهر گرگان مسیر ریلی بین المللی است که کشور ما را به کشورهای مسافران زیادی قرار دارد

ترکمنستان و قزاقستان متصل می کند. این مسیر از گرگان به بندر ترکمن ، مرز اینچه برون وسپس به کشور های 

.یکی دیگر از مسیر می شودمحسوب منتهی می شود که یک مسیر مهم بین المللی ترکمنستان و بعد از آن به قزاقستان 

که از استان های مازندران  استهای ریلی گرگان به سمت تهران می باشد که این مسیر یکی از خطوط قدیمی کشور 

وسمنان می گذرد و در نهایت به تهران می رسد. مقصد های هوایی بین المللی فرودگاه گرگان با کشور عراق و شهر 

مقاصد هوایی داخلی آن هم شهر های مشهد ،زاهدان، اهواز و از جمله نه است و بغداد و کشور عربستان و شهر مدی

 شیراز می باشد. 

 جمعیتی شهر گرگان ویژگی های

استان های همجوار خود که در مقایسه با مراکز می باشد نفر 343977  جمعیت شهر گرگان 1390طبق سرشماری سال 

شهر گرگان از میانگین نرخ رشد  نرخ رشد جمعیتعیت است. ساری و سمنان دارای بیشترین جم همچون بجنورد،

درصد بوده در صورتی  3/2نرخ رشد جمعیت شهر گرگان  1390جمعیت کشوری باالتر است. طبق سرشماری سال 

یکی از مهم ترین دالیل افزایش جمعیت شهر گرگان مهاجرت . درصد می باشد  3/1که میانگین کشوری این نرخ 

ه از روستا ها و شهر های استان و همچنین سایر نقاط کشور صورت می گرفت که بخصوص های متعددی است ک

 سرعت این روند افزایش پیدا کرد. 76پس از تبدیل شدن این شهر به مرکز استان گلستان درسال 

 21603ای استان )به ترتیب مربوط به سایر شهره 1390به گرگان در سرشماری سال  تبا این وجود بیشترین مهاجر

 نفر( 1887) ،سیستان و بلوچستاننفر(  2869) ،مازندراننفر(  3219) ،خراسان رضوینفر(  4954) تهراننفر(، 



تمرکز منابع وامکانات در شهر  این مهاجرت ها به دالیل مختلفی از جمله ) مرکزآمار(.د.نمی باش نفر( 1678)وسمنان

آب و هوا و اقلیم مناسب، امکان دستیابی به  دست یابی به مسکن بهتر،ن ،و عدم توسعه متوازن در سایرشهرهای استا

عالوه بر بومیان محلی یا همان گرگانی ها گروهی از با توجه به این مهاجرت ها صورت می گیرد.و غیره ,بهتر شغل

شهر زندگی  مهاجرین مازندرانی،آذری،سیستانی،بلوچ،خراسانی ،سمنانی،ترکمن،وگروه کوچکی از قزاق ها در این

 می کنند.

 پیشینه تاریخی شهر گرگان

ووس است که نام شهری در نزدیکی شهر گنبد کا نام گرگان از شهر قدیمی و باستانی جرجان اخذ شده است.جرجان

. از آن پس شهر استرآباد که در مکان کنونی گرگان است رونق در زمان حمله مغول این شهر تبدیل به ویرانه شد

شهر گرگان در زمان به پاسداشت از ایالت جرجان نام استرآباد را به گرگان تغییر دادند. 1316در سال فراوان گرفت و 

داری مساجد،تکایا،آب انبار،حمام  که هر کدامبودقاجار دارای محله های بزرگی همچون سبز مشهد،نعلبندان،میدان 

والیت یا همان شهرداری و نخستین خیابان  . هسته ی مرکزی و اولیه ی شهر گرگان در نزدیکی میدانمدرسه بودو 

بافت تاریخی این محله ها وجود دارد  در حال حاضر (1387،)معطوفی این شهر هم خیابان امام خمینی فعلی می باشد.

رسیده اند. هسته ی مرکزی شهر گرگان تقریبا در حال حاضر در مرکز شهر  آثار ملی به ثبت هاوبسیاری از آن خانه 

اما آنچه که امروز شاهد دارد وبه مرور زمان شهر به شکل پراکنده و دورتادور آن گسترش یافته است. گرگان قرار 

شهر هرچه بیشتر به شکل پراکنده،کم تراکم،تنک گسترش آن هستیم گسترش پراکنده و افقی شهر گرگان است که 

(این موضوع 5 :1389احمد و دیگران، )پورر به سمت حاشیه شهر و روستا ها بوده استتوسعه ی شهو همچنین یافته  

باعث شده تا اراضی کشاورزی و جنگلی هر چه بیشتر مورد بهره برداری های مسکونی قرار گیرند در حالی که 

به شهر در آیند. وگسترش  فضاهای درون شهری بایری در این شهر وجود دارند که باید هر چه بیشتر به خدمت توسعه

بسیاری از ادارات دولتی به قسمت های غربی و خارج از  تبدیل شدن گرگان به عنوان مرکز استان عنوان مثال پس از 

در این مناطق یا در نزدیکی آن قرار  ی مستعد کشاورزیشهر منتقل شدند.این در حالی است که بسیاری از زمین ها

 دارند.

 

 فضای فرهنگی 



خود را تولید می  و فرهنگ های خاص ،هنجارهاارزش هامستقیما منظور از فضای فرهنگی مکان هایی هستند که 

ها،پارک ها،نمایشگاه ها،کالس های آموزشی  ،کتابخانهها ،موزهها،تئاترهااها می توان به سینمااین فض کنند. از جمله 

و می توانند بر افکار و ذهنیت  بر آن  حاکم گی از طریق فرهنگ.فضاهای فرهن(114: 1392)منادی،وغیره اشاره کرد

 آن بر رفتار کنشگران تاثیر بگذارند. بدنبال

از نظر بوردیو هر انسانی دارای یک عادت واره است.افراد در ارتباط با محیط های اجتماعی مانند خانواده،آموزش و 

در موقعیت  های مختلف پرورش وغیره که در آن رشد کرده اند منش ها و خصوصیاتی را در خود درونی کرده اند و 

موضع گیری های متفاوتی را از خود نشان می دهند. عادت واره هرفرد کم کم هویت و شخصیت فرد را شکل می 

دهد و به نوعی فرهنگ درونی شده ونهادی شده فرد می شود. عادت واره هر شخص منعطف می باشد و در طول 

 .را می سازند و از سوی دیگر عادت واره ها محصول فضاها هستندازسویی عادت واره ها فضاهایی زمان تغییر می کند.

زمان های مختلف با آن ارتباط  در.بنابراین فضاهای فرهنگی به عنوان جزئی از فضاهای شهری که افراد (1394)منادی،

داف مثبت شوند.هرچه این فضاها بتوانند با اهمی دارند باعث شکل گیری عادت واره ای مطابق با اهداف آن فضاها 

بیشتر  در افراد تری برنامه های خود را دنبال کنند انتظار شکل گیری اندیشه مثبت و در جهت پیشرفت و توسعه جامعه

 می شود.

 

 انواع فضاهای فرهنگی شهر گرگان

 آموزشی-فضاهای فرهنگی

 تفریحی -فضاهای فرهنگی

 علمی-فضاهای فرهنگی

 

 آموزشی -فضاهای فرهنگی

آموزشی سعی کالس های یی اند که با برگزاری همایش ها،کار گاه ها و موزشی از جمله فضاهافضاهای فرهنگی و آ

این فضاها می  نگی و اجتماعی می کنند. از جمله در افزایش مهارت و توانمند سازی شهروندان در زمینه های فره



زیر نظر  است کهشهر مختلف  در نقاطخانه ی فرهنگ  11توان به خانه های فرهنگ اشاره کرد.شهر گرگان دارای 

 برگزاری کالس های آموزشی، همایش ها، اری گرگان مشغول به فعالیت هستند.سازمان فرهنگی ورزشی شهرد

افراد در این گونه از فضا ها با از جمله این فعالیت ها است.برنامه های تفریحی وغیره توانمند سازی بانوان خانه دار،

هر چند نمی توان افرادی پرسشگر وآشنا با حقوق شهروندی تبدیل می شوند.  آموزش اصول واخالق  شهروندی به

مرزهای فضاهای آموزشی،تفریحی،علمی را خشک و محکم دانست چرا که ممکن است برخی فضاهای آموزشی 

 کارکرد فراغتی یا علمی را هم داشته باشند. 

 را به مواردزیرتقسیم می کند: آموزش شهروندی ( Rooney،2007در پژوهشی رونی)

دانش و درک عناوینی مانند قوانین ،فرایند دموکراسی،حقوق انسان ها،اقتصاد و مفاهیمی اساسی مانند عدالت  -1 

ارزش ها واخالقیات مانند احترام به عدالت ،دموکراسی،توانایی دفاع از دیدگاه  -2اجتماعی،آزادی وبرابری وغیره 

مهارت هایی مانند مهارت های زندگی ومهارت های اجتماعی،توصیف عقاید وبیان  -3ه ها،کمک به دیگران وغیر

 (1389،راندیگواحساسات وتفکر انتقادی ومشارکت در امور اجتماعی و غیره )خطیب زنجانی 

ها هستند که می توانند در خدمت توسعه ی  NGO عملیاتی کردن موارد ذکر شده  فضا ها برای مناسب ترینیکی از 

رهنگی شهر قرار بگیرند.سمن ها یا ان جی او ها بدلیل غیر رسمی بودن فضای حاکم بر آنها افراد را بیشتر برای حضور ف

بدور از نظارت .بطوری که افراد در این نوع از فضا ها با میل و اراده خود وارد می شوند و و مشارکت ترغیب می کنند

  و پاگیر به مشارکت در امور جمعی می پردازند.و ساختار بروکراتیک و قوانین بیش از حد دست 

 46حدود گرگان آموزشی شهر گرگان می توان به موسسات فرهنگی و هنری اشاره کرد. -از دیگر فضاهای فرهنگی 

در زمینه های نقاشی،موسیقی، هنر های نمایشی،هنر های تجسمی و...دارد که بیش از نیمی از موسسه فرهنگی وهنری 

 هستند.آنها فعال 

کتابخانه عمومی و یک کتابخانه ی 3کتابخانه ها را هم می توان از این نوع فضاها دانست . شهر گرگان دارای  

بطوری که در ". قرار دارداز حد استاندارد پایین تر سعت و سرانه فضای کتابخانه ها از نظر وگرگان تخصصی است. 

متر  5/0متر مربع بوده که در مقایسه با سرانه استاندارد   009/0متر مربع و سرانه آن  2906مساحت موجود  1392سال 

 (1392,راندیگو )خوش فر "مربع رقم قابل قبولی نیست.

 تفریحی -فضاهای فرهنگی



ایی را هم با خود به همراه ارزش ها و منش هاین نوع از فضاها عالوه بر پر کردن اوقات فراغت و بیکاری شهروندان 

د می شوند.یکی از این نوع از فضاها موزه ها و بخصوص موزه های مردم باعث ایجاد حس تعلق در فر دارند که

شناسی است که شهروندان و بخصوص نسل جدید می توانند با سنت ها و آیین های گذشته ی مردم خود آشنا و 

ه گرگان که یک کاخ سلطنتی کاخ موز -1موزه های گرگان شامل : د. نپیدا کنبیشتری نسبت به هویت خود آگاهی 

موزه باستان شناسی گرگان که این موزه  -2تبدیل به موزه شد. 1343مربوط به دوره پهلوی اول می باشد و در سال 

موزه صنایع -3تبدیل به موزه باستان شناسی شد 1367و دربهمن ماه سال  به عنوان موزه سنگ قبر افتتاح 1355در سال 

تبدیل به موزه شده است. یکی  1389وزه مربوط به اواخر دوره ی قاجار بوده که سال دستی گرگان که بنای این م

سینما بود  4دارای  1357از گذشته و قبل از انقالب  این شهر تفریحی سینما است که-دیگر از انواع فضاهای فرهنگی

ز سینما های این شهر در مجدد افتتاح شد.یکی دیگر ا 1387تخریب و سپس در سال  1357که یکی از آنها در سال 

سینما عصر  سینما در این شهر فعال است. 3به سازمان زندان ها تحویل داده شد.در حال حاضر  1360اواخر دهه ی 

 1346با نام امپایر،و سینما کاپری در سال 1340رسالت،سینما بهمن در سال -بانام قبلی مولن روژ  1339جدید در سال 

این نوع فضا در شهر از وسعت و سرانه  ام کاپری تاسیس و مشغول به فعالیت هستند.با همان ن1387ومجدد در سال 

متر  2560کل فضای اختصاص یافته به سینما و تئاتر  1392مطلوبی برخوردار نیست طبق بررسی انجام شده در سال 

 خوش فرر پایینی است. )متر مربع است که در مقایسه با سرانه استاندارد رقم بسیا 008/0مربع و سرانه آن معادل 

ناهار خوران در قسمت جنوبی شهر  تفریحی شهر گرگان می توان به-فضاهای فرهنگی دیگراز . (1392 ران،دیگو

 اشاره کرد که عالوه بر گرگانی ها پذیرای افرادی از سایر شهر های استان و بخصوص مسافرین هم است.این مکان

نسبت به مرکز شهر در شب ها مورد توجه بسیاری از خانواده ها و هوای مناسب فاصله کم و ، ارتفاع بیشتربدلیل 

پارک عمومی و یک پارک مخصوص به بانوان در 25همچنین  جوانان شهر گرگان و سایر شهر های استان می باشد.

کاربری که با توجه به تحقیقی که خوشفر و دیگران در مورد ارزیابی  سطح شهر توسط شهرداری ایجاد شده است

با کمبود اساسی در فضای پارک ها عالوه بر این شهرانجام داده اند  92فرهنگی شهر گرگان در سال -های تفریحی 

تفریحی گرگان پارک -از دیگر فضاهای فرهنگیمشکل عدم پراکندگی در پارک ها در سطح شهر روبه رو است.

.این پارک که قدمت زیادی هم دارد تقریبا در  استشهر می باشد که محل تجمع بسیاری از جوانان و دانشجویان 

فضای سبز امکان کودکان و  بدلیل وجود کاخ موزه،شهر بازی برایپارک شهرگرگان  مرکز شهر واقع شده است.

افراد معموال غروب ها در این مکان جمع می شوند و ساعتی را در ختلف را در این فضا محیا می کند.حضور افراد م



کنند.گهگاهی هم در این فضا نمایشگاه هایی از جمله نمایشگاه کتاب بر پا می شود که هرچه بیشتر آن فضا سپری می 

  بر کارکرد فرهنگی این فضا می افزاید.

 

 فضاهای فرهنگی وعلمی

هستند که به فعالیت های علمی مشغول اند.شهر گرگان دارای فضاهای دانشگاهی  ظور از فضاهای علمی و فرهنگی من

دانشگاه دولتی از جمله دانشگاه گلستان،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ودانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و  3

است که ساالنه هزاران  مرکز آموزش عالی و موسسات آموزشی 12یک دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور و بیش از 

دانشجویانی که از نقاط مختلف کشور برای تحصیل  دانشجو برای تحصیل  از نقاط مختلف کشور به گرگان می آیند.

 به گرگان می آیند عالوه بر تاثیر بر فرهنگ میزبان متاثر از فضای فرهنگی این شهر می شوند.

 نتیجه گیری

که عالمان اجتماعی و بخصوص ی انسانی را هم در برمی گیرند اما آنچه واقعیت عیت فیزیکی،واقیک شهر ها عالوه بر 

شهر گرگان بدلیل موقعیت جغرافیایی و  انسانی است. ید شهر به عنوان یک واقعیتنآن تاکید دار ناسان  برانسان ش

کشور استان وطبیعی،سیاسی و اقتصادی که دارد در سال های اخیر محلی برای زندگی مهاجران مختلف از سایر نقاط 

ما با شهری با تکثر و  کردهش تغییر و تنوع شتر دستخوهر چه بی را شده است.بطوری که ساختار جمعیتی این شهر

افراد با مشارکت در است.  ساختهمدیریت شهری را با چالش هایی مواجه که  وتنوع قومی وفرهنگی روبه روییم 

فضاهای فرهنگی منش و فرهنگ مخصوص به آن فضا را در خود درونی می کنند و این موضوع باعث ایجاد حس 

توسعه ی فضاهای فرهنگی مبتنی بر حقوق شهروندی و توجه به  هویت شهری می شود.تعلق بیشتر نسبت به شهر و 

. از میان بردارد اجتماعی این شهر را بر سر راه توسعه ی فرهنگی و  حقوق همه ی اقوام حاضر درشهر می تواند موانع

درخطر بروز مشکالتی  عدم درک صحیح مسولین شهری از واقعیت های موجود در این شهر هر چه بیشتر این شهر را

نظیر ترافیک، آلودگی های زیست محیطی ، ازدحام جمعیت،گسترش سکونت گاه های غیر رسمی و غیره قرار می 

شاید تهران نمونه مناسبی از یک توسعه نامتوازن در سطح کشور باشد.بنابراین شهر گرگان در آینده نزدیک می دهد.

مواجه شود.به همین دلیل مدیران و تصمیم گیران استان گلستان اگر می  تواند همانند تهران با مشکالت شهری زیادی

روبه رو اند واکسینه کنند باید به توسعه هر خواهند گرگان را از مشکالتی که سایر کالن شهر هایی مثل تهران با آن 

های درون استانی چه بیشتر سایر شهرهای استان توجه نشان دهند چرا که بیشترین مهاجرت به شهر گرگان مهاجرت 



آنچه که می تواند نزد مدیران  وسیاست گزاران شهری مهم  ا این وجودبو از شهرهای دیگر استان به این شهر است.

 تلقی شود شامل موارد زیر است. 
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