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چكيده
از دیرباز مکانیابی و استقرار شهرها به ساختار طبیعی و اقلیمی منطقه وابستگی داشته است و شکل
شهر و منظر و به تبع آن ساختارهای معماری در هماهنگی با ویژگیهای کالبدی مانند توپوگرافی زمین،
پوشش گیاهی و جانوری ،آب و سایر عوامل دخیل در اکوسیستم ،شکل میگیرند .عالوه بر آن ،عوامل
محیطی همواره در ذهن ساکنین و بهرهبرداران منظر دارای هویت هستند و به آن معنا میبخشند .از
اينروست كه یک درخت قدیمی ،جریان آب و بسیاری دیگر از عوامل منظر در ذهن ماندگار و گاه به
صورت نمادین مقدس میشوند.
تنوع شکل زمین و رابطۀ متقابل شهر و بستر ،تعامالت محیط و ساختار مصنوع و شکلگیری منظر
هویتمند در بسیاری از شهرهای ایران از جمله گرگان قابل مشاهده است .همجواری با جنگل ،رودخانه
و کوهستان از جمله ویژگیهای خاص منظرینی است که در این شهر وجود دارد .از اینرو این پژوهش
بر آن است تا با رويكردي كيفي و بر مبناي تحليلهاي تفسيري – تاريخي و موردپژوهي به بررسي
رویکردهای مواجهه با طبیعت در شهر گرگان بپردازد .لذا پژوهش حاضر كه منتج از يك بازديد ميداني
گروهي و سه روزه از شهر گرگان بوده و در تالش است با بررسی متون و منابع مکتوب به شناسایی عوامل
اکولوژیک مؤثر در شکلدهی منظر شهری گرگان بپردازد و با مطالعۀ میدانی به بررسی رابطۀ متقابل این
دو باهم پرداخته و وجوه عینی و ذهنی مؤثر در شکلگیری منظر اکولوژیک را معرفی کند.
واژگان كليدي
اكولوژي ،گرگان ،منظر ،شهر.
و منظر رابطۀ متقابل با یکدیگر دارد و تغییر و دخالت در هریک
مقدمه و بیان مسئله
شهرها عموماً در تعامل با اکوسیستمهای منطقه و عوامل بر دیگری تأثیر میگذارد .هرچند امروزه در بسیاری از شهرهای
منظرین شکل گرفتهاند .از اینرو تعادل زیستمحیطی شهر ایران و به خصوص توسعههای جدید شهري توجهي به رابطۀ شهر
و منظر با مفهوم کل نگر آن نميشود.
* اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي گردشگري منظر بومي گرگان است که شهر گرگان با ویژگیهای اکولوژیک منحصر به فرد و ساختار
در سال  1398در پژوهشکدة نظر و به سرپرستي دکتر سيد امير منصوري
متفاوت شهرسازی در بافت قدیم و جدید نحوۀ مواجهۀ متفاوتی از
صورت پذيرفته است.
عنصر مصنوع و منظر را به نمایش میگذارد .به نظر میرسد بافت
** نویسنده مسئول09183156277 ، Mahan_landscape@yahoo.com:
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قدیم با ساختاری کام ً
ال ارگانیک ،سعی در برقراری ارتباط
عینی و ذهنی با عناصر اکولوژیک منظر داشته و در تعامل با
طبیعت شکل گرفته است .درحالیکه گسترشهای جدید با
وجود همجواری بیشتر با محیطهای طبیعی و برقراری ارتباط
نزدیکتر با آنها ،با دیدگاهی عینی و عملکردی شکل گرفتهاند
و در پروراندن ذهن مخاطب نقشی را بازی نمیکنند .مقالۀ
حاضر با بيان مفهوم منظر و بررسی ارتباط شهر و طبیعت
به شناسایی رویکردهای مواجهه انسان و طبیعت در شهر
گرگان در بافت قدیم و جدید شهر میپردازد.
سؤال و فرضيۀ پژوهش
استقرار شهر گرگان در منطقهاي با ويژگيهاي خاص
طبيعي و بستر منحصر به فرد ،اين سؤال را به ذهن ميآورد
كه چگونه عوامل طبيعي منطقه در شكلگيري فرم شهر و
معماري آن مؤثر بودهاند و اين تعامل در طول زمان چگونه
ساختار شهر را تحت تأثير خود قرار داده است .بر اين اساس
در نگاه اول گرگان ،شهري متعامل با عوامل طبيعي منطقه
به نظر ميآيد و ساختار شهر و ذهن ساکنین در ارتباط با
عوامل طبيعي است این درحالی است که در نگاه معاصر ،با
وجود همجواري بيشتر شهر و طبيعت ،رويكرد مواجهه با آن
تغيير پيدا كرده و شكل شهر را تحت تأثير خود قرار داده
است.
پيشينۀ پژوهش
با توجه به موضوع ،طيف گستردهاي از مقاالت جمعآوري
شد .موضوع عمدۀ مقاالت را ميتوان به دو دسته تقسيم
کرد :دستۀ اول مقاالت و مطالعاتي مانند «تحليل تحوالت
كالبدي خانههاي گرگان در دوران قاجار» نوشته «قليچ
خاني»« ،اعتصام» و «مختابادامرئي»« ،گونهشناسي كالبدي
ميدانهاي مركز محله در بافت تاريخي گرگان» نوشتۀ
«موسوي سروينه باغي»« ،مرادي» و «رنجبر»« ،بررسي
جهت مناسب استقرار ساختمانها براساس تابش آفتاب و
جهت باد (مطالعه موردي :شهرگرگان)» نوشتۀ «مديري و
همكاران» و تعداد ديگري از اين دست مقاالت هستند كه
بر ساختار كالبدي شهر گرگان و بناهاي آن تمركز دارند.
دستۀ دوم مطالعاتي هستند همچون «تدوين استراتژيهاي
ساماندهي و طراحي اكولوژيك رودخانههاي درون شهري
با تأكيد بر كنترل سيالب (مطالعة موردي :رود دره زيارت
گرگان)» كه توسط «حبيبي اردبيلي»« ،مثنوي» و «ملك
محمدي» نوشته شده است و «بررسی آثار ناشی از توسعۀ
شهر گرگان بر تناسب پهنههاي داراي ارزش زیباییشناختی»
نوشتۀ «سعيدي و همكاران» ،كه به بررسي علمی يكي از

وجوه عینی منظر پرداختهاند.
روش پژوهش
روش پژوهش در اين تحقيق بر پايه تحليلهاي تفسيري-
تاريخي و موردپژوهي استوار است .اين روش پژوهش در زمره
روشهاي تركيبي به حساب ميآيد .بر اين اساس در گام
نخست ،شهر گرگان و ويژگيهاي منظرین آن معرفی ميشوند.
در گام دوم منابع كتابخانهاي مانند كتابها و مقاالت مرتبط
با موضوع پژوهش و نمونۀ موردي آن كه شهر گرگان است
بررسي ميشوند و در گام سوم مطالعات ميداني و با حضور
در مكان معيارهاي معیارها و مؤلفههای عینی و ذهنی منظر
در مواجهه طبیعت و شهر مورد تحليل و بررسی قرار خواهد
گرفت.
مباني نظري
• منظر

منظر همواره وابسته به دو عنصر اصلي است كه با حذف هريك،
فهم منظر دچار مشكل ميشود؛ اول محيطي است كه به عنوان
كالبد عيني ،انسان را در بر ميگيرد و دوم انساني است كه
درصدد درك و فهم محيط بدان ورود ميكند و در طول زمان
در ذهن خود از آن تصويرسازي میکند و ذهنيت خود از آن
كالبد را شكل ميدهد .لذا در برداشتي متعالي منظر پديدهاي
است كه به واسطۀ ادراك ما از محيط و تفسير ذهن ،توأمان
حاصل ميشود (ماهان و منصوری.)26 ،1396 ،
• طبیعت و شهر

شهر ،محصول یکجانشینی انسان و تکامل مفاهیم بنیادی
ذهن او و ارتباط دوسویۀ انسان و محیط در طول تاریخ است
(منصوری .)1390 ،شهر جايي است كه در آن ،تأمين خواستهها
و نيازهاي انسان بر نيازهاي ساير موجودات برتري پيدا میكند.
شهر ،برای انسان موجودی متناقض است؛ از سویی عامل
بیگانگی و جدایی او از طبیعت است؛ و از سوی دیگر محیط
پیوند و برقراری ارتباطهای اجتماعی است .در نتیجه ،شهر،
میان دو قطب طبیعت و جامعه ،ایفای نقش میکند .طبیعت به
عنوان بستر ،پذیرای انسان است و با آمیختن با تاریخ انسانی و
نظم بشر معنا پیدا کرده و با حضور انسان گره خورده و«مكان»
زیستن شده است (رفعت .)44 ،1392 ،امروزه این تعادل
کمرنگ شده است .طبیعت در خلق مکان و در شهرهای جدید
نقش ناچیزی را بازی میکند و شهرسازی با نگاهی مدرن ،به
دور از نقش هویتمند و نمادین طبیعت در شهرهای تاریخی،
به یکسانسازی الگوهای طبیعی پرداخت و نسخهای واحد را
برای به مانند معماری برای شهرها تجویز کرد .با این حال
فطرت انسان در تالش است با حضور در شهر و طبیعت و با
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تصویرسازی در خاطر ،ذهنیات منظر را شکل داده و مکانیت
فضا را با تاریخ و بستر پیوند زند.
تحول در رابطۀ انسان ایرانی و طبیعت
نوع نگاه ایرانیان به طبیعت خصوصاً عنصر «گیاه» در گذشته
ریشه در طرز تفکر و جهانبینی ایشان نسبت به طبیعت
دارد .انسان ایرانی نسبت به طبیعت ،فهمی دینی و نگاهی
ارزشی داشته و پیوندی درونی با آن برقرار کرده است .در واقع
اعتقادها و باورهای ایرانیان سبب شده است که رفتار ایشان در
مواجهه با طبیعت در پیش و پس از اسالم حکایت از تقدس
طبیعت و احترام به طبیعت داشته باشد (فرهی فریمانی و
حقیقتبین .)40 ،1395 ،بنابراین نگاه کلنگر به طبیعت بکر
در میان ایرانیان غالب بوده است و میتوان تأثیر بعد ذهنی
منظر را در این رابطه قویتر دانست.؛ درحالی که در دوران
معاصر نگاه جزنگر غالب شده و ادراک انسان ایرانی در مواجهه
با طبیعت بکر از علم و یافتههای علمی تأثیر پذیرفته است .از
اینروست که انسان امروز ،بر تقویت بعد عینی در حوزۀ علم
میپردازد و کمتر بر بعد ذهنی منظر تأکید دارد .تصویر  1تغییر
دیدگاه انسان ایرانی را نسبت به طبیعت نمایان میسازد.
طبیعت و شهر ایرانی
به تبعیت از جهانبینی و فرهنگ ایرانی ،رابطۀ ایرانیان با
طبیعت و عناصر آن ،براساس احترام و همزیستی است .منظر
از دل زمینۀ محیطی ،فرهنگی و تاریخی خود به وجود میآید
و همین امر در شهرهای سنتی موجب پایداری رابطۀ انسان با
شهر شده است (شیبانی و اسماعیلدخت .)15 ،1394 ،پیکرۀ
شهرهای ایرانی با توجه به محیط و بستر طبیعی شکل گرفته
است .با این حال شهرهای ایرانی ،اغلب لبهای قاطع با طبیعت
دارند .در بیشتر نمونهها ،حصاری قوی مرز میان شهر و طبیعت
را تعریف میکند (منصوری .)3 ،1395 ،طبیعت نمادی ذهنی
ی برای خاطرهسازی ساکنین شهرهای ارگانیک و
و نشانه ا 
سنتی ایران است .در دوران معاصر مطابق با تحوالت فکری
انسان ایرانی نسبت به طبیعت ،رابطۀ شهر و طبیعت نیز با
رویکردی مهندسی و علمی تغییر مییابد .طبیعت دیگر نشانه
نیست و نقش نمادین و خاطرهساز ندارد؛ بلکه عنصری است
مصرفی و در بهترین حالت وظیفهای عملکردی دارد که باید
در جای خود قرار گیرد و ایفای نقش کند .شهرها دیگر فارغ
از تکدرختان آیینی هستند ،در محالت آبی جریان ندارد و
ایوانها طبیعتی برای تماشا ندارند.
• درخت

درخت در ذهن ایرانیان فراتر از بعد عینی و علمی آن
نقشآفرینی میکند .تنهایی درخت بر فردیت و مقام او

تصویر  .1تغییر رویکرد در تعامالت انسان ایرانی و طبیعت درطول تاریخ.
مأخذ :نگارندگان براساس فرهی فریمانی و حقیقتبین.1395 ،

میافزاید .مکانگزینی آن در نقطهای اختصاصی برای او هالهای
از فضای معنوی آفریده که در طول تاریخ و در همة دورانها
برای مسلمانان و در سنت زیست آنها محترم شمرده میشده؛
زیرا فواید آن برای تنظیم احساسات جامعه شناخته شده است.
منظر تک درخت کهنسال در نقطهای استراتژیک از شهرها و
روستاهای ایران که فضایی جمعی در پیرامون خود پدید آورده،
نمونة بارز منظر ایرانی است (منصوری.)5 ،1390 ،
• آب
آب عالوه بر وجوه عینی و کاربردی ،به عنوان امر مقدس و
مظهر خير ،در ایران نقش مهمی دارد .قرارگیری حوض و
آبنما در برابر سردر یا در میان حیاط بسیاری از بناهای ایرانی،
پدیدهای منحصر به فرد است .نیایشگاههای ایرانیان در کنار
چشمههای مقدس ،مکانیابی امامزادهها در جوار چشمههای
طبیعی و مرکز محلههایی که با درخت و مظهر قنات شکل
گرفتهاند ،گواهی بر حضور معنوی آب در فضای زندگی جامعه
ایرانی است (جوادی.)15 ،۱۳۸۶،
• تماشای بیرون
میل ماندگار به ارتباط نزدیک با طبیعت ،در هنر ،معماری
و شهر ایرانیان اثر عمیقی بر جا گذاشته است .از جمله هر
جا که ممکن است تا دیدی به طبیعت گشوده شود ،گریز از
آن روا نخواهد بود؛ برای این امر ،معماری ایرانی ،ایوان ،اندام
ویژۀ «تماشای بیرون» را پدید آورده تا دشت از قاب میان آن
جلوهگری کند (منصوری .)3، 1394 ،ذهن ایرانی از طبیعت
فارغ نیست و آرامش خیال را در مجاورت با آن جستجو میکند.
از اینروست حتی اگر از آن فاصله داشته باشند بدان نظر
میاندازد و لذت میبرد.
شهر گرگان
شهر گرگان در عصر ساسانی به صورت قلعهاي نظامی با برج و
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باروهاي بلند آرایش یافته بود و از قرون اولیة اسالمی تا دورة
ایلخانی به طور مداوم در قالب شهر از مراکز مهم سلسلههاي
اسالمی زیاریان ،علویان ،سامانیان و سلجوقیان به شمار میآمد
(موسوي سروينه باغي ،مرادي و رنجبر .)70 ،1394 ،از سويي
استرآباد را بايد مهد خاندان قاجار دانست .گرگان در دورۀ
پهلوي اول نيز توسط بارویی به طول  6کیلومتر محصور بود
تجمع
(صارمي ،تقينژاد و پيري .)24 ،1395 ،در حال حاضر ّ
سه محلۀ اصلي سبزه مشهد ،ميدان و نعلبندان ،بافت تاريخي
شهر را شكل داده است .با بررسي اسامي محالت شهر ميتوان
ساختار هويت بخش عوامل طبيعي را در ذهن مردمان اين
سرزمين شناسايي كرد  .1در مركز محلّهها عناصري چون بازار،
بازارچه ،چشمه ،آب انبار ،مسجد ،حمام ،مدرسه و گاهي درخت
چنار قديمي وجود داشت (موسوي سروينه باغي ،مرادي و
رنجبر .)70، 1394 ،به نظر ميرسد محدودیتهایی از قبیل
برج و باروی شهر در غرب و جنوب غرب و همچنین وجود
ساختار طبيعي و اكولوژيك جنگلهای هیرکانی در جنوب ،در
شکلگیری شهر و جهت توسعه آن تا سال  1335تأثيرگذار
بوده است (پوراحمد ،حسام ،آشور و محمدپور)7 ،1389 ،
(تصویر .)2
امروزه زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺧـﺎﻟﻲ در بافت ﺟﺪﻳـﺪ ،ﺑـﻪ اﺷـﻐﺎل ساختمانها
درآمدهاند و شهر داراي الگوی رشد پراکنده در همه جهات و
به خصوص در جهت شمال شرق و جنوب (زمینهای مرغوب
کشاورزی در شمال شرق و باغات و جنگلهای هیرکانی در
جنوب) كه باعث آسيبرساندن به منابع طبيعي شهر شده
است.
تعامل شهر گرگان و طبیعت
شهر گرگان به عنوان یکی مراکز مهم شهری در شمال ایران
در پیوندی قابل مالحظه با طبیعت شکل گرفته است و وجوه
منظرین طبیعت بر کالبد ارگانیک شهر تأثیرگذار بوده و در
ذهن ساکنین رسوخ کرده است .هرچند امروزه در بافت جدید
و الگوهای شهرسازی معاصر ،این امر کمرنگتر شده و نگاه
علمی و کالبدی به شهر و طبیعت ،روح مکان را از فضای
شهری گرفته است .در ادامه با توجه به الگوهای شهرسازی
بافت تاریخی (ارگانیک) و بافت جدید (مهندسی) ،شرح
مختصری بر بازنمایی مواجهه مظاهر طبیعت و شهر آورده شده
است.
منظر گرگان در دوران سنت
دنیای پیش از مدرن سرشار از الگوها و نشانههاست و طبیعت
در شکلگیری آنها نقش به سزایی دارد .این امر با شهرهای
دارای بافت ارگانیک گذشته ،عجین شده و به آنها محتوایی

تصویر  .2الگوی گسترش کالبدی فضایی گرگان طی سالهای  1230تا 1386
مأخذ :حسام ،پوراحمد و آشور.96-1392،

معنایی بخشیده است .شهر گرگان نیز از این امر مستثنی
نیست و با بهرهگیری از نشانههای طبیعی در شهر ،ذهن
مخاطب را سازماندهی میکند.
• بستر زمین در گرگان

بستر زمین در گرگان مبتنی بر شیبی مالیم از سمت جنوب به
شمال بوده و شهر در دامنهای کوهستانی احداث شده است .از
اینروست که در معابر شهری و به خصوص در بافت قدیم که
عموماً جهت شمالی-جنوبی دارند ،شیب قابل مشاهده است و
این امر را میتوان دلیلی بر بهرهگیری از زیرساخت آبی قنات و
بافت ارگانیک و هندسه بیشکل حدود مالکیت در بناهای بافت
قدیم دانست .واحدهای مسکونی درونگرا هستند و حیاط به
وسیلۀ دو یا سه جبهه بنا محصور شده و ایجاد حیاط مرکزی
کرده است (بهزادفر و رضوانی )10 ،1394 ،و (پاسيان خمري،
رجبعلي و فرخزاد .)95 ،1396 ،بنا معموالً دو طبقه است و
خود را با شیب معابر منطبق کرده و ورودیها با کمترین میزان
استفاده از پله شکل گرفتهاند .بنابراین به نظر میرسد شهر و
معماری در گرگان را نمیتوان از زمینه و بستر جدا کرد.
• درخت در گرگان
به نظر میرسد بستر طبیعی و مجاورت شهر با جنگلهای
هیرکانی در تقویت رابطۀ شهر و گیاه مؤثر باشد .با این حال
مشاهدات میدانی خالف این حرف را نشان میدهد .بدین معنا
که چه در بافت قدیم و چه در بافت جدید ،اثری از پوشش
جنگلی و گونههای گیاهی موجود در آن دیده نمیشود .در
بافت قدیم و در خانههای حیاط مرکزی عموماً درختان مرکب
خودنمایی میکند و در بافت شهری و به خصوص در مرکز
محلهها ،تک درختهای آیینی که معموالً چنار ،توت و سرو
هستند خود را به نمایش میگذارند .این گیاهان هرچند بومی
منطقه نیستند ،لیکن همنشینی آنها با ساختارهای آبی و
معماری ،مفهوم محله در معماری ایرانی را تکمیل میکنند
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و بازنمودی از منظر تکدرخت و درخت زندگی در اندیشه
و ذهن ایرانی است .امروزه با وجود حضور اتومبیل در مراکز
محالت ،هنوز میتوان درختان چنار و توت محالت سبزه مشهد
و سرچشمه را دید (تصاویر  3تا .)5
ارتباط ذهنی قوی بین مردمان این سرزمین و عنصر گیاه را
میتوان از نام برخی محالت و کوچهها در بافت قدیم گرگان
مانند پاسرو ،سبزه مشهد ،دوچنار دریافت کرد .بافت جدید
هرچند به صورت بی قاعده به سمت جنگل کشیده شده است
لیکن بازنمودی از آن را در خود ندارد و از نشانههای آیینی
پیشین بهرهای نبرده است.
آب در گرگان
ً
حضور زیرساختهای آبی در گرگان قدیم کامال مشهود و
قابل شناسایی است .چنانکه شهر بر پایۀ  80رشته قنات بنا
شده است و در سفرنامههایی همچون «ابن حوقل» ()1366
و «رابینو» ( )1383از رودخانهای پرآب به نام «خرمارود» یاد
شده است که آب آن توسط مجاری سنگی به شهر میرفته
و پلهایی دوسمت رودخانه را به هم وصل میکرده است.
بازنمود کالبدی ساختارهای آبی در محالت و خانهها نمایانگر
حضور آب در زندگی روزمره مردمان است .حمام تاریخی
محله میخچهگران ،قاضی و دباغان و مظاهر قناتی چون سبزه
مشهد و سرخواجه نشانههایی کالبدی از این پیوند هستند .در
خانهها نیز حوضهای موجود در حیاطهای مرکزی ،سردابهها
و کانالهای عبور آب ،همگی حاکی از این موضوع است.
فاصلهگرفتن بنا از سطح زمین در این مناطق و ایجاد گربهرو
و سکو براي درامانماندن از آبهاي سطحي و زيرسطحي،
است (قلیچخانی ،اعتصام و مختاباد امرئی .)56 ،1391 ،این
پیوند کالبدی در ساختار ذهنی گرگانی نیز منجر به نامگذاری

تصوير  .3استفاده از درختان مركبات در حياط خانه .عکس :آرشیو ریحانه
خرمرویی1398 ،

تصاوير  4و  . 5استفاده از گياه چنار و توت در مركز محالت تاريخي عکس:
آرشیو ریحانه خرمرویی.1398 ،

کوچه باریکی به نام «آب شُ رشُ ر» و محله «سرچشمه» شده
است .در خارج از بافت شهر ،در روستاي زیارت نيز محلهای به
نام «سفیدچشمه» وجود دارد .جالب اينكه نام قدیم روستای
زیارت نیز «خواسته رود» بوده است (اردالنفر.)12 ،1394 ،
• تماشای بیرون در گرگان

در گرگان با وجود ساختار درونگرا در بیشتر خانههای بافت
تاریخی« ،تماشای بیرون» یا «نظرگاه» را میتوان مشاهده
کرد .جنگلهای جنوب شهر عنصری منظرین در ذهن و خاطر
مردمان گرگان است که همواره تماشای آن را لذتبخش
میدانند .بدینترتیب ساختمانها عموماً دو طبقه هستند و
وجود ايوان در طبقات فوقاني امكان دید مناسب به جنگلهای
ناحیه کوهپایهاي را فراهم كرده است و در عین حال منظر
کوچه را معنادار و دارای نشانه کرده است .از اینروست که
کشیدگی خانهها را عموماً به صورت شرقی -غربی مییابیم.3
همچنین است افق دید در منظر بازار و کوچههای بافت تاریخی
که زوایایی از جنگل هیرکانی را در چارچوب دیوارهای معابر
قاب میکنند و اینگونه طبیعت را به فضای شهری و کوچه و
بازار شهر وارد میکند و ذوق زیباییشناسانه مخاطب را تقویت
کرده است.
منظر گرگان در دوران تحول
در دوران معاصر ،گسترش و توسعۀ شهر با از میان برداشتهشدن
حصار سنتی و در سالیان متمادی همانند بسیاری از شهرهای
ایران اتفاق افتاده است .تهاجم به سمت زمینهای خالی و با
پتانسیل منظرین باال از اولویتهای گسترش است .به این معنا
که شهرنشینانی که روزگاری از ایوانهای منازل خود به جنگل
با دیده احترام ،نظر میافکندند ،با رویای همجواری با طبیعت
بدان ورود کردند و آن را از میان برداشتند و بر آن مسلط
شدند .امروزه و در بافت جدید توجه به ساختارهای طبیعی رو
به زوال است .معماری و شهرسازی مدرن در محدودههای در
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حال توسعه ،با عنایت به رویکردهای عینی و طرحهای جامع،
بیتوجه به عوارض زمین شکل گرفته و تقسیم بندیهایی با
هندسه راستگوشه و چهارضلعی بر زمینهای شهری حاکم
شده است .این امر در روستاهای اطراف و به خصوص روستای
زیارت با شدت بیشتر قابل مالحظه است .منظر معابر نیز دیگر
آن قابهای معنیدار را در انتهای خود ندارد و صرفاً جنبه
کارکردی به خود گرفته است .در معابر شهر مانند بسياري
از شهرهاي ايران رديف درختان چنار خودنمايي ميكند و
درخت ،تقدس خود را از دست داده و در حاشیۀ خیابانها
كاشته شده است .شهر به محدوده جنگل تجاوز کرده و بافت
جنگل و مرتع را از بین برده تا توسعۀ شهر امكانپذير شود.

در فضاهاي جدید و به خصوص پارکهای شهری ،بدون توجه
به اكوسيستم و اقلیم منطقه،گیاهانی انتخاب شدهاند که مانند
الگویي ثابت در تمام شهرهاي ايران استفاده ميشوند .این
بیهویتی و بیتوجهی به امر ذهنی منظر را میتوان در نوع نگاه
تاریخگریز مدرنیسم در شهرسازی معاصر ایران جستجو کرد.
ماجرای آب با از بینرفتن زیرساختهای قدیمی و تغییرات
تکنولوژیک از سایر موارد وخیمتر است و امروزه اثری از آب و
بهرهگیری از آن در بافتهای جدید و حتی بافت تاریخی دیده
نمیشود و به جز اندک حوضهای نیمهپر به جای مانده در
خانههای تاریخی و مخروبههایی از حمامها ،نشانۀ دیگری از
کاربرد آب در شهر مشاهده نمیشود (تصویر .)6

تصویر  . 6گسترش شهر به سمت جنوب و نفوذ در بستر جنگل .عکس :امین ماهان.1398 ،

بحث
با توجه به تعاریف منظر و تعامل انسان و طبیعت ،میتوان
وجوه عینی و ذهنی منظر را در دو رویکرد شهرسازی فوقالذکر
بازشناسی کرد .آنچه در مشاهدات میدانی از منظر بافت
تاریخی شهر گرگان مشاهده شد ،نمایانگر توجه و تأکید بر
مفاهیم ذهنی منظر و تأثیرات آن بر ساختار کالبدی و عینی
شهر است .به نحوی که با وجود حصار سنتی و جدایی طبیعت
از شهر ،گرگان سرشار از نشانهها و نمادهای طبیعی مؤثر بر
ذهن مخاطب است .فرد گرگانی هرچند در طبیعت سکونت
ندارد ،لیکن با آن زندگی میکند ،بر آن نظر دارد و با آن تصویر
میسازد تا منظر روزانهاش را شکل دهد .از این روست که
جنگل به سمت شهر گسترش مییابد.
لیکن امروز با تغییر دیدگاه در اندیشه و با نگاه کالبدی به
منظر ،طبیعت تبدیل به سرمایهای جهت بهرهبرداری شده
است .طبیعت هرچند هنوز ارزشمند است و انسان را به سوی
خود جذب میکند ،لیکن تغییر دیدگاه از ذهن به عین ،آن
را تبدیل به کاالیی کرده که برای رسیدن به هدف محکوم به
نابودی است .بدینترتیب در روندی خالف گذشته ،انسان به
طبیعت نزدیک میشود ،فضای زندگی خود را به سمت آن
گسترش میدهد و در این راستا زمین را صاف میکند و جنگل

را میتراشد .بنابراین دیگر طبیعت عنصر هویتمند و ارزشمند
در ذهن مخاطب خود نیست .دیگر درختان محتوای آیینی
خود را از دست دادهاند و اثری از تک درخت به عنوان نشانه در
شهرها و معابر شهری معاصر دیده نمیشود .منظر ذهنی عنصر
گمشده در شهرهای معاصر ایران است (تصویر .)7
نگاه مدرنیسم بینالملل با آن الگوهای یکسان و فارغ از
گذشته ،را میتوان در ردیف درختان چنار (به مانند بسیاری
از شهرهای ایران) ،در خیابانهای شهری گرگان دید .اینگونه
است که دیگر خبری از درختان قدیمی محالت بافت تاریخی
نیز نیست .هرچند هنوز با پرسش از بزرگان محل میتوان
ردپایی از سرو محله پاسرو و چنار سایر محالت را درذهن و
خاطرشان جستجو کرد و نامها هنوز یادآور خاطرات چشمهها
و جویبارهای جاری در شهر است و اما امروزه دیگر اثری از

تصویر  . 7جهتگیری توسعه در تعامالت فی مابین شهر و محیط پیرامون.
مأخذ :نگارندگان.
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قناتها ،چشمهها ،حمامها و سقاخانههای بافت تاریخی نیست
و زیرساختهای مربوط به آب کارایی خود را از دست دادهاند.
از اینروست که در بخش سنتی با ساختار ارگانیک شهرسازی،
میتوان نشانههایی از تأثیرات ذهنی مناظر آیینی ،فرهنگی
را در شکلگیری منظر شهری مشاهده کرد .مفهوم ذهنی
همچون تماشای بیرون (نظرگاه) نیز فرم و ساختار معماری
را متفاوت میکند و در نهایت قلمروهای رفتاری را تحت
تأثیر خود قرار میدهد .شهر مدرن هرچند در تالش است
تا مشکالت عملکردی را با بهرهگیری از رویکردهای معاصر
در شهرسازی برطرف سازد ،ولیکن حلقهای مفقوده در منظر
ذهنی دارد که میتواند اعتبار و هویت شهر را در ذهن ساکنین
خود نیز کمرنگ کند (جدول .)1
جمعبندی و نتیجهگیری
آنچه بیان شد شرح حالی از مشاهدات میدانی گروه ،منطبق بر
مطالعات و دادههای علمی ،از شهر گرگان بود .به این ترتیب دو
نوع رویکرد مواجهه با طبیعت و منظر در بافت قدیم و جدید
این شهر قابل شناسایی بوده و به نظر میرسد قابل تعمیم به
سایر شهرهای این سرزمین است .بر این اساس در رویکرد اول،
شهر سنتی و قدیمی گرگان با بهرهگیری و انطباق با عینیات

منظر و در جهت تقویت ذهن ساکنین شکل گرفته است .از
اینروست که عناصر طبیعی در شکلدهی به معماری اثرگذارند
و هویتبخش محالت و معابر هستند .آنها مفاهیمی همچون
منظر آیینی و نظرگاه را در ساختار شهر تعریف میکنند.
بنابراین ذهن مخاطب عنصر هویتبخش و مقدس درخت را
میبیند و در ذهن تصویرسازی میکند ،با آب در ارتباط است و
نام محالت را با مضامین طبیعی به خاطر میسپارد .بعد ذهنی
منظر که در تالش است تا در ذهن مخاطب خاطرهسازی و
نشانهگذاری کند ،در این نوع نگاه دارای اهمیتی ویژه و ممتاز
است .از سوی دیگر و با پیشرفت رویکردهای علمی و تأکید بر
کالبد محیط ،امروزه نحوه مواجهه انسان و طبیعت در شهرها
در مقام عینیت تقلیل پیدا کرده است و نهایتاً در بهترین
حالت بعد زیبایی شناسانه ساکنین را تقویت میکند .طبیعت
تبدیل به سرمایه شده است و انسان خود را بر آن غالب
میبیند .نحوۀ مواجهۀ انسان مدرن با طبیعت در شهر به
مانند سبک بینالملل به سمت یکسانسازی رفته است و این
امر هویت را از چهره شهرها زدوده است .لذا به نظر میرسد
در مواجهه با این مشکالت در شهرها ،بازنگری در بهرهگیری
از عناصر هویتمند و برقراری پیوند میان طبیعت و انسان با
تأکید بر بعد ذهنی آن در منظر ،ضروری است.

جدول  .1بررسی شاخصههای منظر در تعامل طبیعت و شهر در شهر گرگان .مأخذ :نگارندگان.
تعامل طبیعت و انسان

بافت قدیمی

بافت جدید ( 1335به بعد)

توجه به شیب و بستر زمین در جهتگیری معابر و خانهها و ایجاد بافت گسترش مطابق با نقشههای علمی و ساختار منطبق
بر هندسه
ارگانیک شهری
بهرهگیری از زیرساختهای آبی مانند قنات ،حمام ،سردابهها و کانالها و تغییر زیرساختهای آبی و بینیازشدن از زیرساختهای
پیشین و عدم تبعیت شکل شهر از زیرساختهای آبی
مسیرهای عبور آب در شکلدهی به بافت شهر و دانهبندی معماری
عینیات

بهرهگیری از درختان مثمر و کاربردی در فضاهای مسکونی (عموماً فضای الزم برای کاشت گیاهان در بسیاری از منازل
وجود ندارد
مرکبات)
عدم استفاده از گیاهان بومی در بافت شهری (گیاهان جنگلی)

بهرهگیری از گونههای گیاهی غیربومی در بافت
شهری

تغییر شکل معماری با توجه به اقلیم و شرایط بستر (ایجاد سکو و گربهرو ،معماری مبتنی بر اقتصاد و تراکمهای موجود در
ضوابط شهری
معماری درونگرا و دو طبقه)
نامگذاری معابر و محالت بر پایه مفاهیم طبیعی رایج در آن محل مانند
پاسرو ،سرچشمه ،آب شرشر و ...
ذهنیات

--

جنگل مفهومی ارزشمند در ذهن

جنگل به عنوان سرمایه

تبیین مفهوم نظرگاه در معابر و منازل

مجاورت با طبیعت به جای نظر به طبیعت

تعریف درختان هویتمند در مراکز محالت و تعریف منظر آیینی برای درخت به عنوان تزیین
مخاطب (درختان چنار ،توت و سرو)
رویکرد

بهرهگیری از ساختارهای عینی طبیعت در جهت تقویت و تأکید بر بعد
ذهنی منظر

نگاه علمی به طبیعت و بهرهگیری از عینیات آن به
عنوان سرمایه اقتصادی ،بیتوجه به بعد ذهنی منظر
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سبزه مشهد و میدان که دارای چندین محلّه فرعی مثل پاسرو ،میرکریم،
دوشنبهای ،شیرکش ،باغشاه ،دباغان ،شاهزاده قاسم و غیره هستند.
 .2عوامل دیگری همچون نورگیری از ضلع جنوب و هماهنگی با شیبزمین نیز این
امر را تقویت نموده است.
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