مرور یک تجربه اجتماعی برای بافت تاریخی

باغ مزار استاد لطفی ،محرکی برای بازآفرینی بافت تاریخی گرگان
حسین کتولی

1

محمدرضا لطفی ،موسیقیدان شهیر و نوازندة برجستة تار و سه تار کشور در دوازدهم اردیبهشت
ماه سال  1393در سن شصت و هفت سالگی در تهران درگذشت .پیکر این استاد بزرگ پس از
تشییع در تهران بنا بر عالقه وافر وی به زادگاهش  ،به گرگان انتقال داده شد و در محله سبزهمشهد

در محدوده بافت تاریخی گرگان بهخاک سپرده شد .آن چه درپی میآید ،روایتی از ماجرای انتخاب

محل خاکسپاری استاد است:
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مراسم خاکسپاری استاد لطفی در گرگان
در ساعات اولیه انتشار خبر درگذشت استاد لطفی ،به درخواست تعدادی از شهروندان و فعاالن
فرهنگی اجتماعی و با وجود تعطیلی روز جمعه ،بالفاصله جلسهای با حضور افراد مذکور و همچنین
رئیس وقت شورای اسالمی گرگان و چند تن از اعضای این شورا ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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استان و مدیرکل دفتر شهری استانداری در محل شورا تشکیل شد و حاضران به تبادلنظر با یکدیگر
در خصوص چگونگی برگزاری و هماهنگی مراسم خاکسپاری پرداختند.
یکی از موضوعات موردبحث ،محل دفن استاد بود .پیشنهادهای مختلفی از سوی حاضران ارائه شد
که هریک دارای نقاط قوت و ضعفی بود .دراینمیان ،پیشنهاد دفن استاد در محلة تاریخی سبزهمشهد

از سوی مجموعة حامیان بافت تاریخی گرگان ،در زمینی متعلق به شهرداری ارائه گردید .زمین مذکور
پیشازاین ،خانهای ارزشمند از دورة قاجار و متعلق به خانواده وزیری بود که در طول سالیان گذشته
روندی رو به زوال را طی کرده و درنهایت به تیغ لودر سپرده شد و مقرر بود به فضای عمومی تبدیل شود.

مرکز محله سبزه مشهد در سالهای دور
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استدالل مجموعة حامیان بافت تاریخی در انتخاب این مکان بیشاز هر چیز ،ایجاد محرکی برای بافت
روبهزوال این محدوده بود .محلی که با توجه به مجاورت با مرکز محلة تاریخی و چنار چند صدساله
آن ،مکانی بود که بتواند افزونبر منحصربهفرد بودن برای زنده نگاه داشتن یاد استاد لطفی و اشاعة
فرهنگ اصیل موسیقی ایرانی ،محرکی برایبهسازی کالبدی و بازآفرینی اجتماعی محله قرار گیرد.
عملی کردن این موضوع با توجه به ناآشنایی مدیران محلی با اینگونه مباحث و نیز ممنوعیت دفن
اموات در اماکنی غیر از آرامستانهای رسمی ،بسیار دشوار مینمود .خوشبختانه با درایت دفتر نماینده
محترم ولیفقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان و واگذاری موضوع به اعالم رأی شورای اسالمی
شهر ،موضوع امکان دفن استاد در این مکان تسهیل و منوطبه نظر رسمی شورای مذکور شد.
گرچه انتشار این پیشنهاد مورداقبال شهروندان فرهنگدوست گرگان قرار گرفت و نهادهای امنیتی
نیز مخالفتی اعالم نداشتند ،اما در کمالتعجب مخالفتهای آشکار و پنهانی از بدنة دولتی (بهویژه
استانداری) شنیده میشد .با انتقال غیررسمی این نظرات به اعضای شورای اسالمی شهر گرگان،
بحثهای جدیدی دربارة محل دفن استاد مطرح شد .فشارها کمکم به حدی رسید که خانواده
استاد مرحوم (که درابتدا برخالف نظر مسؤوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تدفین استاد در
تهران) به انتقال پیکر وی به گرگان اصرار داشتند ،به بررسی سایر گزینهها نیز پرداختند .با بیشتر
شدن فشارها از سوی مسئوالن دولتی ،شرایط از سوی حامیان بافت تاریخی اطالعرسانی عمومی

شد و در یک فراخوان برای حضور در صحن شورای اسالمی شهر گرگان ،در کمتر از چند ساعت،
بیش از صد نفر از هنرمندان ،فرهنگیان و عالقمندان استاد لطفی ،برای اعالم این درخواست عمومی
در محل شورا حاضر شدند .حضور این جمعیت فرهیخته از جهت کمی نیز در دورة عمر شانزده
سالة شوراها ،بی سابقه بوده است .حضور شهروندان و درخواست مصرانه آنها با ذکر دالیل از سوی
نمایندگان جمع ،همراه بود .مواجهة اعضای شورای اسالمی شهر با مطالبة مقتدرانه شهروندان ،ضمن
خنثیکردن فشارهای غیررسمی ،آرای منفی احتمالی برخی از اعضا را نیز کمتر نمود و سرانجام پس
از مذاکراتی کوتاه ،رأیگیری علنی به انجام آمد و در حضور جمع مذکور ،اعضای شورای اسالمی شهر
گرگان موافقت خود را با قرارگیری مدفن استاد لطفی در بافت تاریخی شهراعالم نمودند.
با تداوم پیگیریهای مردمی و متعاقب آن سفر آقای دکتر ایزدی معاون محترم وزارت راه ،مسکن و
شهرسازی به گرگان ،شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران مسئولیت طراحی مجموعة
باغمزار استاد لطفی وبهسازی مرکز محلة تاریخی در مجاور آن را برعهده گرفت و این موضوع در
سفر هیأت دولت به استان گلستان در آبانماه همانسال نیز مورد تأکید قرار گرفت .اکنون ،طراحی
کالبدی این محدوده پایانیافته و با آغاز فعالیتهایبهسازی ،جنبوجوشی در میان اهالی محل آغاز
شدهاست .امید که این رویه ،منجربه فرایندی شود که نتیجة آن ،باز آفرینی هویت شهری در بافت
تاریخی گرگان و اتمام روال تخریب کالبدی و اجتماعی آن باشد.

الزم به ذکر است ،محدودة بافت تاریخی گرگان که حدود یکصد و هشتاد هکتار وسعت داشته و در
سال  1310خورشیدی به ثبت ملی رسیده و در آن آثار پابرجایی از دوران سلجوقی ،صفوی ،قاجار
و پهلوی به یادگار مانده است .محلة سبزهمشهد ،یکی از اولین محالت شکلگرفته در این بافت است
که هنوز نشانة اصلی محله (درخت چنار) را استوار در خود به حفظ نموده است.
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