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تأثیر منظر طبیعی بر معماری دفاعی گرجستان 
)نمونه موردی شهرهای مستیا و گوری( 

چکیده
انسان برای سکونت، جایی را انتخاب می کند که در درجۀ اول بتواند نیازهای مادی خود را مرتفع سازد. او در این گزینش، هم زمان به 
نیازهای ثانویۀ خود )زیبایی( نیز توجه دارد. امنیت، خوراک و پوشاک، اساسی ترین نیازهای انسان در انتخاب مکان سکونت اوست. کشور 
گرجستان به دلیل طبیعت مستعد سکونت، و امکان استقرار بر روی رشته کوه های قفقاز و منظر فرهنگی شاخص آن، در طول تاریخ 
همواره خاستگاه انسان ها بوده است. استقرار سکونتگاه ها در حاشیۀ رودها و دامنۀ کوه ها ناشی از شرایط مساعد اقلیمی برای کشاورزی، 
دامداری و یکجانشینی است. امنیت، نیاز دیگری است که انسان همواره در انتخاب مکان سکونت مورد توجه قرار می دهد. اگر محل 
گزینش شده توسط انسان نتواند تا حد قابل توجهی، ایمنی او را تأمین کند و او از گزند هجوم دشمن در امان نباشد، ناگزیر تمهیداتی 
می اندیشد که بتواند از طریق معماری، این کمبود را جبران کند. شکل گیری منظر دفاعی سکونتگاه ها، تعامل میان منظر فرهنگی، 
منظر طبیعی و منظر تاریخی- به عنوان زاییده منظر فرهنگی و طبیعی- بوده که در زیستگاه های مختلف، متناسب با تفاوت های منظر 
طبیعی و رویدادهای تاریخی، اشکال متفاوتی به خود گرفته است. منظر دفاعی بخشی اجتناب ناپذیر از منظر فرهنگی مجتمع های زیستی 
باستانی و بخشی از فرایند تکامل منظر فرهنگی محسوب می شود. معماری مسکونی با رویکرد دفاعی در شهرهای گرجستان، دو گونۀ 
مستقل دارد. در شهرهای گوری و تفلیس، منظر دفاعی همچون بسیاری از شهرهای ایران از نوع برج ها و باروی دفاعی، به صورت 
درشت دانه، متمرکز و درون گراست. در مقابل، در شهرهای مستیا و اوشگولی، نشانی از برج و بارو نبوده، بلکه تک برج های سنگی مرتفع، 

ریزدانه و برونگرا در سطح شهر پراکنده اند.

واژگان کلیدی
منظر طبیعی، منظر فرهنگی، منظر دفاعی، مستیا، گوری.

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی »هنر و تمدن قفقاز« و برداشت های میدانی 
سفر مطالعاتی آن در سال 1392 است که در مرکز پژوهشی نظر انجام شد.
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مقدمه
طبیعت، هنگامی که انسان با آن مواجه شود، به منظر طبیعی و 
هنگامی که در آن مداخله کند، به منظر فرهنگی بدل می شود؛ 
چراکه انسان محیط را از نگاه خود، فهم و ارزیابی کرده و در طول 
زمان مورد استفاده قرار می دهد؛ بر بستر طبیعت ساکن می شود 
با  اولیه  انسان های  است.  خود  برای  سرپناه  تأمین  دنبال  به  و 
کمترین مداخله در طبیعت، غارها را به عنوان سکونتگاه ها تصرف 
می کردند. به تدریج بشر از غارهای مرطوب یا شکاف های کوه ها 
بیرون آمد و از روش زندگی خود در غار دست برداشت و خارج 
از آن به فعالیت پرداخت؛ هرچند اقامتگاه های غاری و مصنوعی 
خود را برای استفاده در زمستان یا پناهگاه به هنگام خطر نگاه 
داشت )النگ، 1389(. انسان، بیرون از غارها در دامان طبیعت، 
او  انتخاب می کند و خانه می سازد.  برای سکونت  بستر مناسبی 
دیگر بهره بردار صرف نیست؛ به جای آنکه دانه های خوراکی را 
پیدا و از آنها تغذیه کند، دیگر خود می تواند دانه های خوراکی را 
پرورش دهد و به جای آنکه فقط حیوانات را شکار کند، دیگر خود 

به پرورش دام می پردازد.
از زمانی که معیشت انسان به یکجانشینی وابسته شد، شکل گیری 
منظر  اصلی  نمودهای  از  یکی  عنوان  به  زیستی  مجتمع های 
فرهنگی آغاز شد. از بدو شکل گیری مجتمع های زیستی، منظر 
دفاعی همواره بخشی جدایی ناپذیر از منظر این سرزمین ها بوده 
است؛ زیرا هر اجتماعی وابسته به چگونگی کیفیت مکان زندگی 
خود، از نظر حاصلخیزی، سودمندی و قابلیت زیست، کمابیش در 

معرض تهاجم اقوام سرزمین های مجاور بوده است.
فرهنگی  بستر  در  دفاعی  منظر  جایگاه  بررسی  به  مقاله  این 
آن  تمایزات  و  تکامل  ایجاد،  در  تأثیر منظر طبیعی  و  گرجستان 
متفاوت  و چرایی شکل گیری دو گونه  پرداخته  این سرزمین  در 
معماری مسکونی با رویکرد دفاعی و تأثیرپذیری از منظر طبیعی 
نوشتار، ضمن  این  در  می کند.  مطالعه  را  منطقه  طبیعت(  )بستر 
بررسی منظر دفاعی گرجستان به عنوان بخشی از منظر فرهنگی 
این سرزمین، به مقایسه شهرهای مستیا و گوری پرداخته می شود 
آنها  دفاعی  منظر  شکل گیری  در  هریک  طبیعی  منظر  نقش  و 

تبیین می شود.

فرضیه
دامنه  بر روی  و  منظر دفاعی شهر مستیا - در حاشیه رودخانه 
بلکه  نبوده،  بارو  و  برج  به شکل  زیاد-  نسبتًا  با شیب  کوه هایی 
تک برج های سنگی مرتفع که در سطح شهر پراکنده است، نقش 
دفاعی مستیا که هویت  دارند. سیستم  به عهده  را  دفاعی شهر 
منظر شهری آن را تشکیل می دهد، استثنایی و برآمده از شرایط 
آن  ساکنان  اجتماعی  شرایط  و  بستر شهر  زمین شناسی  طبیعی، 
را  زمین کشاورزی، جمعیت ساکن  و کمبود  بستر سنگی  است. 

پراکنده کرده و جمعیت کم و مساحت زیاد شهر، محصورکردن 
شهر  حصار  جانشین  دفاعی،  برج های  می سازد.  ناممکن  را  آن 

شده اند که منظر خاص مستیا را به وجود آورده است.

معماری دفاعی، متأثر از منظر فرهنگی
آثار حیات انسان های اولیه را می توان در قفقاز جنوبی، به ویژه در 
گرجستان، پیش تر از دوره پارینه سنگی ردیابی کرد. از هزاره دوم 
گله دار  اقوام  آشوری ها،  قدرت گرفتن  با  میالد، هم زمان  از  پیش 
گزیدند.  سکنی  گرجستان  در  بین النهرین  سرزمین  از  دامپرور  و 
و  ماهیگیر  و  شکارچی  نوسنگی،  عصر  در  گرجستان  ساکنان 
حیوانات  تربیت  می کاشتند.  بذر  همچنین  بودند.  غذا  گردآورنده 
بود  گرجستان  در  نوسنگی  در عصر  مردم  زندگی  از  بخشی  نیز 
)النگ، 1389(. به این ترتیب بستر مناسب این سرزمین، ساکنان 
بسیاری را در طول تاریخ در خود جای داده است. گرجستان فعلی، 
شهرها و روستاهای بسیاری دارد که غالبًا همان سکونتگاه های 

باستانی اند و در طول تاریخ، گسترش یافته اند. 
تأمین  مبنای  بر  نیز  ریشه شکل گیری سکونتگاه های گرجستان 
سهولت  و  رودها  تعدد  بوده؛  آن  ساکنان  زندگی  اولیه  نیازهای 
دسترسی به آنها، خاک حاصلخیز و زمین های مستعد کشاورزی 
و  پستی ها  کوهستانی،  کشور  این  در  دامپروری.  مراتع  و 
سکونتگاه های  شبکه  فضایی  سازمان  در  مهمی  نقش  بلندی ها 
اساسی  الگوی  دره ها،  رود-  تاریخی،  نظر  از  و  داشته  انسانی 
سکونتگاه های گرجستان را شکل داده است. گرجستان به روشنی 
به دو بخش جداگانه تقسیم می شود؛ گرجستان شرقی و غربی. 
این دو بخش به لحاظ اقلیمی، شرایط توسعه و سکونت انسانی 
با یکدیگر متفاوت اند )مترولی، 1375(. سکونت انسان ها در بستر 
حاصلخیز گرجستان با امکان سنجی قابلیت کشاورزی، دامپروری 
گسترش  و  پیدایش  به  منجر  و  می گیرد  شکل  ماهی گیری  و 

شهرهایی می شود که تا به امروز به حیات خود ادامه داده اند.
امنیت، یکی از دغدغه های انسان برای سکونت در یک منطقه 
است. او باید در برابر عوامل آسیب زا همچون هجوم قبایل و وقوع 
بستر  در  انسان  سکونت  کند.  محافظت  خود  از  طبیعی  بالیای 
طبیعی گرجستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. این کشور به 
استراتژیک خود در مجاورت دریای سیاه و جاده  دلیل موقعیت 
ابریشم، همواره مورد توجه اقوام متعدد به ویژه رومی ها، مغول ها، 
منطقه(  )ساکنان  سوان  مردم  است.  بوده  روس ها  و  عثمانی ها 
برای حفاظت از جان و مال خود در برابر هجوم قبایل، به سمت 
کوه های قفقاز عقب نشینی کرده و در دل کوهستان های عظیم 
Bord� )منطقه پناه می گرفتند تا از گزند دشمنان در امان باشند 

koff, 2014(. عالوه بر جنگ ها، وقوع بالیای طبیعی متناوب در 
گرجستان- سیل و رانش زمین- امنیت ساکنان را تهدید کرده 
و با افزایش تمایل آنها به مهاجرت، زمینه مساعدی برای غارت 
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بومیان فراهم می کند.  
آن  فرهنگی  منظر  از  دفاعی گرجستان، جزئی شاخص  معماری 
است. ساکنان شهرهای گرجستان، در تعامل با طبیعت سرزمین 
خود و شرایط تاریخی آن، ناگزیر به ساخت گونه ای از معماری 
هستند که بتوانند در برابر دشمنان از خود دفاع کرده و امنیت مورد 
نیاز برای یکجانشینی خود را تأمین کنند. آنها در بیشتر شهرها از 
طریق ساخت برج و باروی دفاعی، و در برخی شهرها، با ساخت 

تک برج های مرتفع و متعدد، امنیت خود را تأمین می سازند.
مقاله حاضر در ادامه به بررسی دو نمونه از شهرهای گرجستان 
می پردازد؛ شهر گوری در استان کارتلی و شهر مستیا در استان 
قدیمی ترین سکونتگاه های  از  بررسی ـ  مورد  منطقه  دو  سوانتی. 
و هجوم  توجه  مورد  همواره  تاریخ  در طول  گرجستان-  انسانی 
را  خود  متفاوت،  گونه ای  به  هریک  آن،  ساکنان  و  بوده  قبایل 
طریق  از  گوری  شهر  داشته اند؛  نگه  امان  در  دشمنان  گزند  از 
حاکمیت یک دولت مرکزی مقتدر و شهر مستیا از طریق اتحاد 

ساکنانش که کوه نشینانی آزادی خواه بودند.

مستیا : منظر دفاعی غیر متمرکز و برونگرا
استان تاریخی »سوانتی« در شمال غرب کشور گرجستان فعلی، 

امتداد  در  سوانتی،  دربرمی گیرد.  را  بزرگ  قفقاز  مرکزی  قسمت 
دره رودخانه انگوری »Enguri« شکل گرفته و بلندترین منطقه 
کوه  کرده اند.  سکونت  آن  در  سوان ها  که  است  قفقاز  مسکونی 
مرتفع »Ushba« تقریبًا از تمام نقاط این منطقه دیده می شود، 
منظر طبیعی  عناصر  از مهمترین  و  دارد  چهره طبیعی شاخصی 
استان سوانتی است. در تقسیمات سیاسی و جغرافیایی، این استان 
به  باال«  پایین، تقسیم شده است. »سوانتی  باال و  به دو بخش 
دلیل مناظر طبیعی زیبا و گنجینه های ارزشمند تاریخ و معماری 
نیز اشیای  ابزار نظامی و کشاورزی و  آن، شهرت ویژه ای دارد؛ 
تزئینی که در این منطقه پیدا شده، متعلق به هزاره دوم و اول قبل 
برج های  همچنین   .)Okrostsvaridze, 2014( است  میالد  از 
ساخته  میالدی   12 تا   9 قرن های  فاصله  در  سوانتی،  معروف 
از معروف ترین  و  ثبت  شده، در سازمان میراث فرهنگی جهانی 

المان های قرون وسطی است.
از  را  آن  سال  صدها  کرده اند،  محاصره  را  منطقه  که  کوه هایی 
سوانتی  بالی،  رشته کوه  داده اند.  پناه  متخاصم  کشورهای  غارت 
به اصطالح "آزاد" را از سوانتی"رعیت" جدا می کند و در دوره ای 
400 ساله به عنوان سنگری طبیعی، کوه نشینان آزادیخواه را از 
ظلم فئودال هایی که در قرن 15 میالدی قسمت غربی سوانتی 

تصویر1. برج های دفاعی پراکنده و برونگرا، عامل اصلی خوانایی منظر شهر. مستیا، گرجستان. عکس : سیدامیر منصوری، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.
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باال را به تصرف در آورده بودند، در امان نگهداشته بود )مترولی، 
1375(. مستیا، از گذشته مستعد سکونت انسان بوده است؛ خاک 
وفور  دامداری،  مناسب  مراتع  کشاورزی،  مستعد  و  حاصلخیز 

چشمه های آب معدنی و معادن سنگ گرانیت و مرمر.
رود  دره  در  باال،  سوانتی  )حکومتی(  اداری  مرکز  مستیا،  شهر 
این شهر در فاصله 130  »Mestiachala« شکل گرفته است. 
شمال  کوهستانی  منطقه  در  زوگدیدی،  شهر  شمال  کیلومتری 
گرجستان قرار دارد. توپوگرافی طبیعی زمین و دامنه های پرشیب، 
شهرهای  از  فاصله گرفتن  زمین،  نفوذناپذیر  و  صخره ای  جنس 
ساحلی، سخت بودن عبور و مرور در جاده های پرخطر کوهستانی، 
زمستان های  طوالنی بودن  جمله  از  خاص  آب وهوایی  شرایط 
سخت و سرد و کمبود زمین های کشاورزی، شرایط ویژه ای برای 
سکونت در این منطقه ایجاد کرده است. به این ترتیب، مستیا از 
نزدیک ترین سکونتگاه های اطراف خود فاصله قابل توجهی دارد. 
با عبور از گستره وسیع غیر قابل سکونت به بستری می رسیم که 
کوه های آن شیب معتدل تری دارند، دره ها عریض تر شده و قابل 

سکونت هستند.
با توجه به شرایط طبیعی مستیا، معیشت روستایی آن وابسته به 
جنگل ها و منابع طبیعی دیگر بوده و چوب به عنوان منبع اولیه 

منطقه  جنگل های  است.  پز  و  پخت  و  گرمایش  برای  سوخت 
عالوه بر تأمین درآمد خانوارها به تأمین امنیت ساکنان، جلوگیری 
منجر  تغذیه  کنترل چرخه  هوا،  و  آب  کنترل  بالیای طبیعی،  از 
منطقه  ساکنان  فرهنگی  و  معنوی  جنبه های  حفظ  به  و  شده 
کمک می کند  )Kemkes, 2011(. کشاورزی نیز از دیگر منابع 
درآمد ساکنان مستیا است. اگرچه تنها 7 درصد از اراضی منطقه، 
قابل کشت است، حدود 99 درصد از ساکنان خودکفای مستیا به 
کشاورزی در مقیاس کوچک اشتغال دارند، و این در حالی است که 
41 درصد از زمین های سوانتی باال، جنگل کاری شده و جنگل داری 

 .)Bordkoff, 2014( بخشی از منابع درآمد تمام ساکنان است
وجود منابع طبیعی ارزشمند از جمله معادن مختلف، منبع درآمد 
دیگری برای مستیا و سوانتی است. بر مبنای منابع تاریخی، در 
قرن های 18 و 19 میالدی، عنصر طال از مناطق آبرفتی سوانتی 
استخراج می شده است. به نقل از منابع مورخان یونانی و رومی 
کشور  کوهستان های  رودخانه های  در  سوانتی،  منطقه  مورد  در 
شده؛  استخراج  بیگانگان  توسط  طال،  زیادی  مقادیر  گرجستان، 
طالیی  خاک های  منطقه،  این  در  بسیاری  رودخانه های  چراکه 
در  اخیر  زمین شناسی  قفقاز حمل می کنند. مطالعات  از کوه های 
می کند.  تأیید  را  طال  حامل  آبرفتی  خاک های  وجود  سوانتی، 

تصویر2. پناه بردن خانوارها به برج های دفاعی و تأمین امنیت خانواده در مواقع بحران. مستیا، گرجستان. عکس : سیده فاطمه مردانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.
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امروزه مقادیر طال با غلظت های متفاوت در رودخانه های سوانتی 
به اندازه ای است که افسانه های بسیاری در مورد آن وجود داشته 
افسانه  تعبیر می شود.  از طال«  به »کشور غنی  این منطقه  از  و 
ساکنان  میان،  این  در  ماجراست.  این  شاهد  »گوسفند طالیی« 
با  بومیان،  نمانده اند؛  بی بهره  طبیعی  فرصت  این  از  نیز  منطقه 
قراردادن پوست ضخیم گوسفند در چشمه های طبیعی به جمع آوری 
طالی رسوب کرده مشغول بودند )Okrostsvaridze, 2014(. به 
از  ماجراجویان  و  زمین شناسان  توجه  مورد  سوانتی  ترتیب  این 
یک سو و غارتگران و دشمنان از سوی دیگر بوده و مسئله غارت 

این منطقه از دیرباز امری اجتناب ناپذیر است. 
خانواده های ساکن مستیا که تحت نظام فئودالی زندگی کرده و 
عمدتًا از راه کشاورزی امرار معاش می کردند، برای مقابله با غارت 
بیگانگان و تأمین امنیت، متناسب با شرایط طبیعی و جغرافیایی، 
از  خاصی  گونه  به  همچنین  و  کرده  اندیشه  متفاوتی  تمهیدات 
معماری روی آوردند. هریک از گروه های خانواری در کنار خانه 
و تجهیزات متعلق به خود، یک برج مراقبت سنگی و یک دیوار 
دفاعی پیرامون زمین خود ساخت )Gilbert, 1992(. به این دلیل 
که ساخت برج و بارو بر روی دامنه کوه ها و دره ها ممکن نبود، 
تجهیزات دفاعی به صورت پراکنده و مجزا در سطح شهر شکل 
گرفت. به این ترتیب موقعیت استراتژیک مستیا، نقش مهمی در 

ایجاد ساختار منظر دفاعی آن داشته است )تصویر 1(. 
منظر دفاعی مستیا به شکل برج های مرتفع سنگی متعلق به یک 

یا چند خانه است که با فاصله از یکدیگر ساخته شده اند. ساکنان 
در ابتدای شکل گیری شهر، به قطع کردن درختان جنگلی، تولید 
مناسب  محدوده  در  دامپروری  مراتع  و  کشاورزی  زمین های 
می رسد  نظر  به  پرداختند.  دفاعی  برج  و  خانه  ساخت  سکونت، 
ازآنجاکه هر خانواده در اطراف خانه خود، زمین های کشاورزی و 
مراتع دامپروری را شکل داده بود، لذا در طول زمان، خانوارهای 
وارد  نمی توانستند  سکونت،  مناسب  محدوده  یافتن  برای  جدید 
با فواصلی  حریم خانواده های دیگر شوند. به این ترتیب خانه ها 
از یکدیگر شکل گرفتند. برج های دفاعی نیز به همین ترتیب در 

مجاورت هر چند خانه ساخته شدند )تصویر 2(.
شکل گیری سکونتگاه ها در مستیا تدریجی و مستقل بوده و این 
است.  نگرفته  متمرکز شکل  دولت  تحت حمایت یک  مجموعه 
همچنین سرانه زمین مورد نیاز خانوارها باال بوده و جنس زمین، 
بخش هایی از آن را غیر قابل استفاده می کند. نقاطی که جنس 
خاک آن سخت بوده و قابلیت کشت ندارد، برای ساخت خانه و 
برج، و زمین های خاکی با عمق مناسب برای کشاورزی کاربرد 
در  خانه ها  مستیا،  منطقه  از  بخشی  هوایی  عکس  مطابق  دارد. 
مجاورت رود مستیاچاال -بستر صخره ای- و زمین های کشاورزی 
شکل  کشت-  قابل  و  خاکی  –دامنه های  خانه ها  باالدست  در 
غربی  شرقی-  جهت گیری  زمین،  جنس  بر  عالوه  گرفته اند. 
رودخانه و دره مستیا نیز در انتخاب مکان سکونت، کشاورزی و 
جنگل داری توسط ساکنان مؤثر است؛ دامنه های شمالی دره که 

.www.maps.google.com : تصویر3. تفکیک سکونت و کشاورزی در دامنه های شمالی و جنگل داری در دامنه های جنوبی دره مستیا. مستیا، گرجستان. مأخذ
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تصویر4. منظر شهر گوری از داخل قلعه که بر روی بلندی های شهر ساخته شده. گوری، گرجستان. عکس : سیده فاطمه مردانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

تصویر5.  قلعه گوری، منظر دفاعی یکپارچه، متمرکز و درونگرا، گوری، گرجستان. عکس : سیده فاطمه مردانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

بهره بیشتری از نور جنوب دارند، برای سکونت و کشت انتخاب 
از  شده و در دامنه های جنوبی جنگل کاری کرده اند )تصویر 3(. 
سوی دیگر خانوارها برای مقابله با مسئله غارت، ناگزیر به ساخت 

گونه خاصی از معماری بودند. بنابراین معماری دفاعی مستیا به 
صورت تک برج های پراکنده، غیرمتمرکز و خانوادگی شکل گرفته است. 
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گوری : منظر دفاعی متمرکز و درونگرا 
باستانی  ایبریای  یا همان  )قلب دولت گرجستان(  استان کارتلی 
که در منابع تاریخی یونان و روم از آن یاد شده، جایی است که 
یک دولت مرکزی گرجی، قرن های متمادی، هسته اقتصادی و 

فرهنگی را در آغاز قرون وسطی تشکیل می داد. 
شهر گوری، قلب کارتلی داخلی و محل تالقی راه های ارتباطی 
متعددی است و هستۀ باستانی شهر در محل برخورد رودهای کر 
و لیاخوی قرار دارد. قلعۀ شهر، نگهبان سرسخت مرزهای کارتلی، 
در دوران باستان بر روی صخره ها بنا شد )تصویر 4. این شهر، 
از  یکی  و  گرجی  پادشاهان  استحکامات  از  فئودالیسم  دورۀ  در 

بزرگ ترین شهرهای گرجستان بود )امیراحمدیان، 1377(.
این سرزمین  مرکز  که  کارتلی  منطقه  در  ویژه  به  گرجستان  در 
فعالیت های  از  برمی خوریم حاکی  قلعه هایی  و  زندان ها  به  بوده، 
گروگان  به  را  بازرگانان  که  وسطایی  قرون  اشراف  جنگجویانۀ 
می کردند  جلوگیری  خارجی  دشمنان  تعرض  از  و  می گرفتند 

)النگ، 1389(. 
منطقه کارتلی از دوران باستان تحت حاکمیت یک دولت مرکزی 
بود و معماری دفاعی آن به صورت برج و بارو در اطراف هر شهر 
شهرهای  از  نمونه  دو  تفلیس،  و  گوری  است.  می گرفته  شکل 
استان کارتلی، هریک قلعه ای دارند که توسط حکومت مرکزی 
شهر  دفاعی  دیوار  داخل  ساکنان،  می شد.  اداره  و  ساخته  وقت، 

جدول1. مقایسه منظر دفاعی مستیا و گوری، مأخذ : نگارنده.

شهر

 شاخصه های منظر دفاعی
گوریمستیا

برجوباروتکبرجهاشکل معماری دفاعی

درونگرابرونگراتیپولوژی 

کلشهریکیاچندخانوادهکاربران

حصارگونهبرجگونهومرتفعویژگی کالبدی

یکپارچهومتمرکزپراکندهوغیرمتمرکزدانه بندی

مرتفعتریننقطهشهردرمجاورتهرخانهمکان یابی

دولتمرکزیخانوادگیمدیریت ساخت و بهره برداری

زندگی می کردند و از هجوم دشمنان در امان بودند.
یک  لوای  تحت  زیستی  فرهنگی-  منظر  گوری شکل گیری  در 
شهر  این  طبیعی  موقعیت  همچنین  است.  بوده  متمرکز  دولت 
بر  شهر  تسلط  برای  مناسبی  شرایط  ارتفاع،  در  آن  استقرار  و 
ساخته  مسطح  زمینی  در  سکونتگاه ها  می کرد؛  فراهم  مهاجمان 
شده و کوه هایی در اطراف گوری وجود دارد. گویی شهر، درون 
دره ای تخت و عریض، گسترش یافته و قلعه دفاعی آن بر فراز 

کوه های اطراف و در جایی مشرف به شهر ساخته شده است.
به همین دلیل گوری به منظر دفاعی یکپارچه، دژمانند و درونگرا 
دست یافته است. در واقع در شکل گیری منظر دفاعی گوری نیز 
طبیعی  منظر  عامل  دو  مستیا،  همچون  دیگر  شهرهای  همانند 
اما تفاوت های دو  و تاریخ، نقش اصلی داشته است )تصویر 5(. 
عامل، موجب تغییر در منظر دفاعی این شهر در قیاس با مستیا 

شده است.
گونه  دو  تمایز  به  گوری  و  مستیا  شهرهای  مقایسه  با  جدول1 
از منظر دفاعی در گرجستان می پردازد؛ مستیا در شمال غرب و 
گوری در مرکز گرجستان. علی رغم تفاوت های ذکرشده برای دو 
گونه منظر دفاعی گرجستان، شباهت هایی میان آنها وجود دارد 
که در جدول به آن اشاره نشده است؛ ابعاد و هندسه متناسب با 
اندود(،  و  مالت  )سنگ،  بومی  مصالح  از  استفاده  طبیعی،  بستر 

سادگی، خلوص و پرهیز از تزئینات.
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نتیجه گیری
انسان باستانی برای سکونت در گرجستان با بستر طبیعی مستعدی مواجه بوده و می توانسته در بخش های وسیعی از این سرزمین، 
مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. امنیت یکی از نیازهای اولیه در انتخاب سکونتگاه های انسانی است. معماری با رویکرد دفاعی، پاسخی 
است که ساکنان گرجستان به سکونت در طبیعت آن داده اند. به این ترتیب، منظر دفاعی، عالوه بر نوع حکومت، متأثر از شکل بستر 
شهرها، شکل سکونتگاه ها، تراکم و چگونگی گسترش آنها و بسیاری عوامل دیگر بوده است. در سکونتگاه های گرجستان نیز، منظر 
طبیعی در چگونگی شکل گیری منظر دفاعی مؤثر بوده است. در درجه اول گزینش مکان زیستی به عنوان یک اقدام فرهنگی، متأثر از 
نوع منظر طبیعی بوده و منظر دفاعی نیز به عنوان بخشی از منظر زیستی، تابع شرایط منظر طبیعی بوده است. در درجه دوم و مهم تر 

آن که، منظر طبیعی تاحدی بر چگونگی تهاجم اقوام بیگانه و در نتیجه بر انتخاب الگوی منظر دفاعِی سکونتگاه، تأثیرگذار بوده است.
تأثیر  تحت  سرزمین،  این  در  دفاعی  منظر  تیپولوژی  در  تفاوت  و  بوده  آن  فرهنگی  منظر  از  تابعی  گرجستان،  دفاعی  منظر  بنابراین 
تفاوت های منظر طبیعی اجتماعات زیستی مختلف آن بوده است. مقایسه شهرهای مستیا و گوری در گرجستان، نتایج قابل توجهی ارائه 
می دهد؛ گوری همانند تفلیس، بم، خرم آباد و بسیاری شهرهای دیگر، منظر دفاعی خوانایی دارد؛ برج و باروی شهر در موقعیتی ساخته 
شده که امکان موفق بودن حمله دشمن را به حداقل برساند. در حالی که در شهرهای مستیا و اوشگولی، اثری از برج و باروی دفاعی 
در شهر نبوده و تک برج های سنگی مرتفع، منظر دفاعی شهر را شکل می دهد. برج های دفاعی، پاسخ ساکنان مستیا به شرایط طبیعی، 
تاریخی و فرهنگی سرزمینشان است؛ فردگرایی ساکنان، گسترش تدریجی شهر، شکل و شیب طبیعی زمین، عواملی وابسته به فرهنگ، 

تاریخ و طبیعت گرجستان، منظر سکونتگاه های آن را از یکدیگر متمایز می کند.
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