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چکیده
از آنجا که معماری سکونت از بارزترین نمودهای زندگی انسان در شهر و به ویژه منظر یک سرزمین محسوب میشود،
بررسی و پرداختن به آن میتواند تحوالت و تأثیرات صورت گرفته در زندگی و جامعه آن سرزمین را مشخص کند.
پژوهش صورت گرفته در زمینه خانهها و مجتمعهای مسکونی منطقه قفقاز شامل کشورهای گرجستان و ارمنستان
در سال  2014میالدی ،نشان میدهد هرچند شاهد ساخت و سازهایی از ساختمانهای عمومی و حکومتی در این
منطقه هستیم ،اما تغییر یا تحولی در ایجاد مجتمع و خانههای مسکونی مشاهده نمیشود یا بسیار کمرنگ است.
بناهایی که امروزه برای سکونت مورد استفاده قرار میگیرند ،محصول دوره کمونیسم است و با گذر زمان ،با توجه به
نیاز مردم و نحوه زندگی جدید با همان کالبد قبلی بهروز شده و ملحقاتی به آن افزوده شده است.
با بررسی روند تغییرات معماری مسکونی در سه دوره سنت ،کمونیسم و استقالل مشخص میشود کمونیسم به
عنوان یک تفکر تأثیرگذار با واردکردن معماری دستوری در حوزه سکونت ،عالوه بر ایجاد زیرساختهای سکونتی،
موجب ایجاد سیری یکنواخت در این معماری شده است .این دوره ضمن تأمین مسکن از لحاظ کمی ،تنوع سکونتی
را از میان برده و ساختاری یکسان را در معماری سکونت تزریق کرده است .ادامه این شیوه پس از استقالل و حرکت
به سمت جهانیسازی صرف ًا نمایشی ،باعث شده اقدامات در این زمینه حداقلی بوده و یا تغییرات بنیادی نداشته باشد.
از سوی دیگر اقتصاد نامناسب جامعه ،موجب شده مردم توان ساخت خانههای جدید را نداشته باشند و تمامی این
عوامل معماری سکونت منطقه قفقاز را در اغماء و سکون 1برده است.

واژگان کلیدی

معماری مسکونی ،منطقه قفقاز ،سکون ،کمونیسم.

چالش معماری مسکونی منطقه قفقاز
شروین گودرزیان

مقدمه
پژوهش در باب معماری مسکونی هر منطقه به دلیل تأثیرپذیری
بســیار از نحوه زندگی ســاکنان ،اهمیت زیادی در شناخت تحوالت
فرهنگ ملل مختلف دارد .به دلیل تأثیر و تأثر متقابل معماری مسکن
در ساخت جامعه ،تحلیل و بررسی آن میتواند جنبههای بسیاری از
روند تغییرات جامعه در یک حوزه جغرافیایی را مشخص سازد.
معماری امروز منطقه قفقاز ،به ویژه در کشــورهای گرجســتان و
ارمنستان ،شــاهد حرکت به سوی جهانیسازی و به اصطالح مدرن
شدن است؛ تا آنجا که در برخی شهرها هزینههای کالنی برای ایجاد
ساختمانهای عمومی مدرن صرف شده است.
اما تأملی بیشتر در تغییرات ساختاری معماری مسکونی این منطقه،
نشاندهنده این است که این نوع معماری ،روندی متفاوت را برخالف
انواع دیگر معماری طی کرده و آن نوعی ســکون و ثبات در معماری

مسکونی است.
کمی و بر اساس حجم ساخت و سازهایی که در این منطقه
از لحاظ ّ
صورت گرفته ،میزان تغییرات و ایجاد خانهها و مجتمعهای مسکونی
بسیار ناچیز بوده اســت .از نظر کیفی نیز در مقابل دگرگونیهایی که
در ســایر انواع معماری صورت گرفته ،به مسکن این منطقه پرداخته
نشــده است .یکنواختی و ســکون در این حوزه ،این سؤال را مطرح
میکند " :چرا با وجود تغییر و تحوالت در معماری دوره مدرن منطقه
قفقاز ،معماری مسکونی تغییر چندانی نداشته است و در اغماء به سر
میبرد؟" به منظور یافتن پاســخ این پرســش ،پژوهش پیش رو در
تالش اســت با مشاهده نمونههای موردی در کشورهای گرجستان و
ارمنســتان و بررسی عوامل اثرگذار بر تاریخ معماری سکونت منطقه
قفقاز ،مسایل مربوط به آن را تشریح کند.

فرضیه :تأثیرات ناشی از حاکمیت مکتب کمونیسم در کشورهای
ارمنستان و گرجستان ،پیروی سیاست حاکم دوره استقالل از دوره
پیشین و حرکت نمایشی به سمت جهانیشدن ،معماری مسکن در
شهرهای منطقۀ قفقاز را به رکود کشانیده است.

است (تصاویر  1و .)2

تغییرات ساختاری معماری مسکونی منطقه قفقاز

روند تحوالت معماری مسکن منطقه قفقاز را میتوان در سه دوره
سنت (پیش از کمونیســم) ،کمونیسم و استقالل (از  1992به بعد)
مورد بررســی قرار داد .با تحلیل نقــش هریک از عوامل اثرگذار بر
ایــن معماری روند و رویه حاکم بر ایــن تحوالت که امروز منجر به
معماری مسکونی موجود شده است مشخص میشود :
• معماری مسکونی دوره سنت
از مســکن دوره ســنت ،نمونههای بســیاری باقی نمانــده و این
موضوع ناشــی از تخریب بســیاری از بافتهای شهری گذشته در
زمان کمونیســم اســت تا با فراموشکردن هویت ملتها ،اندیشه
یکپارچهسازی خود را اعمال کند .اما با توجه به بازسازی بافتهای
قدیمی 2مانند تفلیس و خانههای سنتی از جمله خانهای که استالین
در آن زاده شــد ،3شاهد هستیم ســاختار کلی خانههای این دوره،
بنایی با پالن چهارضلعی و ایوانیســت که در یکی از جبهههای آن
واقع شده است.
ایوان در این دوره به عنوان یکی از عناصر مهم خانههای مسکونی
که ارتباط ساکنین با شهر و دیگر واحدهای همسایگی از طریق آن
برقرار میشده ،سبب برونگرایی فضاهای مسکونی شده است.
از ســوی دیگر شــکلگیری ایــن ابنیه به صــورت ارگانیک ،تنوع
بســیاری را در پالن و نما موجب شــده و به دلیل ســاخته شــدن
براســاس ســبک زندگی مردم از کیفیت فضایی باالیــی برخوردار
است .مصالح مساکن این دوره بومآورد بوده و از جنس آجر و چوب

• معماری مسکونی دوره کمونیسم
ً
روند ساخت و ساز مسکن در دوره کمونیسم کامال متحول میشود
و با توجه به دستوری شدن عمومی معماری ،شاهد به وجود آمدن
دو نوع بنای مســکونی هســتیم؛ نــوع اول ،خانههایی که بیشــتر
در روستاها و شــهرهای کوچک ساخته شــد ه و بناهایی مکعبی با
سقفهای شیروانی هستند .مســکن این دوره در دو طبقه ساخته
شــده و همچون نمونههای دوره ســنت دارای ایوانی در دور تا دور
بنا هســتند .نوع دوم ،بلوکها یا مجتمعهای مســکونی اســت که
اغلب در شــهرهای متوســط و بزرگ وجود دارند .این ساختمانها
به صورت پیشســاخته و با اســتفاده از مصالح نوین بنا شدهاند .از
نظر کالبدی این بلوکها به صورت مکعب مستطیلهایی در حداکثر
پنج طبقه ساخته میشــوند و مجموعهای از چند واحد مسکونی را
در برگرفتــه که با پلکانهای مرکزی بــه یکدیگر مرتبطند .در این
نوع بناها دیگر از ایوان اثری نیســت ،بلکه هر واحد تراسی جداگانه
دارد که از نما بیــرون زده و تنها عنصر برونگرای این مجتمعهای
مسکونی به شمار میرود (تصویر  .)3کمرنگ شدن نقش فضاهای
مشــترک و پایین آمدن کیفیت فضایی خانهها از تغییرات عمدهای
است که در این دوره روی میدهد.
با بررسی تغییرات ساختاری معماری مسکونی ،متوجه تأثیر بسزای
دوره کمونیســم به عنوان یک مکتب اثرگذار در زندگی مردمان این
منطقه میشــویم .از مهمتریــن اقدامات ایدئولوژیکــی این دوره
میتوان به دستوریشــدن معماری در کنار همــه نظامهای حاکم
بر زندگی مردم اشــاره کرد که شــامل معماری مســکونی نیز شده
اســت .این قطع ارتباط با سنت و گذشته ،ســاختار و فرم حاکم بر
خانههای سنتی را به حاشیه راند .در این زمان الگویی جدید ایجاد
شد که به همراه صنعتیشدن و با شاخصه عدم وجود تنوع در نواحی
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تصویر  .1خانه حفاظتشده استالین ،یکی از نمونههای خانههای دوره سنت در منطقه قفقاز بشمار میرود .گوری ،گرجستان.
عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز پژوهشی نظر.1392 ،

مســکونی خود را نشان داد (کســروی .)1389 ،از یکسو حرکت
به ســمت اقتدارگرایی و شــهرهای پرشــکوه ،ایجاد مجتمعهای
مســکونی عظیم و تأمین مسکن مردمان و از سوی دیگر باالرفتن
ســرعت ساخت ،یکسانســازی و ورود الگوهای مشابه در ساخت
مجتمعهای مســکونی و از میان بردن تزئینات باعث شــد کمیت
واحدهای مســکونی هرچه بیشــتر افزایش پیدا کند ،اما از کیفیت
فضایی آنها کاســته شــود .این مسئله ناشــی از اهمیت "تولید" به
عنوان مهمترین عامل شکلگیری شــهرهای سوسیالیستی است
( .)Tosics ,2004همچنین توجه بیش از حد به معماری حکومتی
و نمایش اقتدار موجب شــد بیشــترین تحوالت در ساختمانهای
حکومتی ،اداری و فضاهای شــهری اتفاق افتد و مســئله سکونت
در شهرهای سوسیالیستی در اولویتهای بعدی قرار گیرد .این امر
نیز افت کیفی سکونت را دوچندان کرده است؛ تا آنجا که محلههای
مســکونی این شهرها ،یکســان ،ارزانقیمت ،قابل استفاده برای
همه اقشار و با حداقل امکانات بود (آتشینبار.)1389 ،

از دیگر اتفاقات تأثیرگذار در دوره کمونیســم ،کمرنگشــدن نقش
مردم در شــهرهای سوسیالیستی به واســطه از میانرفتن ساختار
اجتماعی است که جداشدن زندگی مسکونی از زندگی شهری را در
این دوره حاصل کرده است.
توجه صرف به اســکان دادن مردم و تالش برای عدم شکلگیری
تشکلهای مردمی ،عدم توجه به کیفیت فضای مسکونی را منجر
شده اســت .به بیان دیگر بلوکهای آپارتمانی فاقد جذابیت که در
اکثر این شــهرها دیده میشود ،با هدف ساخت مسکن ارزانقیمت
کارگری شکل گرفته است (عسکرزاده و خادمی.)1389 ،
بررســی اقدامات دوره کمونیسم مشخص میکند اگرچه تصمیمات
این دوره زیرســاختهایی را در عرصه سکونت این منطقه موجب
شــده و معضل سکونت مردمان کشــورهای ارمنستان و گرجستان
را به میزان زیادی برطرف کرده اســت ،اما اصول مکتب کمونیسم
و واردکردن معماری دســتوری باعث شــده معماری مســکونی در
اولویتهای پایینتر قرار گیــرد و تنوع و کیفیت فضاها و خانههای

چالش معماری مسکونی منطقه قفقاز
شروین گودرزیان

تصویر  .2بازدید از کلیسا به جای زیارت .کلیسای باگراتی .گرجستان.
عکس  :زهره شیرازی ،آرشیو مرکز پژوهشی نظر.1392 ،

تصویر  .2خانههای موجود در بافت تاریخی شهر تفلیس که براساس الگوهای ساختاری دوره سنت بازسازی شدهاند ،نشان از برونگرایی خانهها و نقش مهم ایوان
در معماری مسکونی این دوره دارد .تفلیس ،گرجستان.
عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز پژوهشی نظر.1392 ،

مسکونی به حداقل خود برسد.
• معماری مسکونی پس از استقالل
در این دوره تغییر یا تحول کالبدی چشمگیری در بناهای مسکونی
یا خانههای منطقه قفقاز اتفاق نمیافتد؛ تا آنجا که ســاختمانهای
مســکونی این دوره را میتوان همچنان محصول دوران کمونیسم
دانست .تا آنجا که میتوان عنوان کرد اکثر آپارتمانهای مسکونی
فقط به صورت نمادین تعمیر شــدهاند ( .)Sargsyan ,2013در این
دوره با توجه به افزایش نیاز مردم و تزریق برخی کاربریهای دیگر به
این بناها ،تغییراتی در مجتمعهای مسکونی روی داده که هیچیک
بــه صورت بنیادی نبوده و به افزودن الحاقاتی به بنا محدود شــده
است .بناهای مســکونی این دوره همان ساختمانهای بجا مانده
از دوران کمونیسم هســتند که با ایجاد تغییرات جزئی برای زندگی
امــروزه بکار میروند .به عنوان نمونه میتوان از تبدیل تراسهای
مجتمعهای مســکونی به مکانی برای قرارگرفتن تجهیزات نوین

اشاره کرد (تصاویر  .)4همچنین تبدیل طبقه همکف به واحدهای
تجاری از دیگر تغییرات جزئی اســت که به خاطر نوع ســازه بناها،
پلکانهایی را هم برای دسترســی مردم به این واحدها ملحق کرده
و عالوه بر تغییرات عملکردی ،تغییرات کالبدی را نیز موجب شده
اســت (تصویر  .)5از سوی دیگر ،هرچند میزان ساخت و سازهایی
که در زمینه معماری مسکونی در کشورهای گرجستان و ارمنستان
صورت میگیرد بســیار کم اســت؛ اما همین بناهــای جدید هم از
ســاختار دوره پیشــین پیروی میکنند و نمیتــوان تحولی در آنها
مشاهده کرد .مجتمعهای مسکونی که تحت عنوان معماری مدرن
در این منطقه ســاخته میشــوند ،فارغ از تزئینات و حذف نماهای
کاذب ،براســاس همان کالبد و معماری دوره کمونیسم بنا شدهاند.
این مســئله تا آنجا قوت میگیرد که مجتمعهای مسکونی موجود
در شــهر ایروان کام ً
ال مشابه دوره پیشین ساخته میشوند و تفاوتی
میــان آنها نمیتــوان قائل شــد (تصاویر  .)6این امر باعث شــده
عالوهبر یکسانشدن ساختمانهای مســکونی از کیفیت سکونت
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تصویر  .3تراس ،تنها عنصر برونگرا در واحدهای مسکونی دوره کمونیسم محسوب میشود .کوبولتی ،گرجستان.
عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز پژوهشی نظر.1392 ،

این منطقه نیز کاسته شود.
یکــی از عوامل ثابتماندن رشــد و تحــول بناهای مســکونی را
میتوان رشــد جمعیت این کشــورها در دوره اســتقالل دانســت.
پژوهشهای جمعیتی نشان میدهند رشد جمعیت این منطقه پس
از ســرنگونی کمونیســم روندی نزولی و گاه منفی داشته است .تا
آنجا که گرجســتان با  0/1درصد و ارمنستان با  0/4درصد ،کمترین
میزان رشد طبیعی جمعیت را در منطقه آسیای جنوب غربی در سال
 2006میالدی داشتهاند (نوراللهی و فتحی .)1387 ،هرچند شاید
رشد جمعیت این دو کشــور در سالیان جدید ،اندکی افزایش داشته
اما گرجســتان همچنان جزو ده کشــوری اســت که بیشترین رشد
منفی جمعیت را دارد (عصر ایران .)1390 ،از طرفی اگرچه رشــد
کم جمعیت را میتوان از دالیل رکود معماری سکونت منطقه قفقاز
کمی دانست ،اما این مسئله دلیل محکمی بر کیفیت پایین
از لحاظ ّ
فضاهای مســکونی نمیتواند باشــد و باید به دنبال عوامل اثرگذار
دیگری بر معماری مسکونی این منطقه بود .سیاستهای دولت و

ضعف مدیریتی در حوزه مسکن نیز از دیگر دالیل این اتفاق است.
تا آنجا که پس از ســرنگونی شــوروی ســابق هنوز نظام مدیریتی
مسکن جدید به طور کامل شکل نگرفته است (& Varosyan ,2010
 .)Stepanyanمهمترین اقدام مدیریتی این دوره ،انتخاب معماری
پیشین در عرصه ســکونت اســت .همچنین معماری امروز قفقاز
با رویکرد جهانیســازی ،به شــدت فرمال و نمایشی برخورد کرده
و ایــن جریان هم برخــاف اقدامات مدیریت شــهری ،در حیطه
معماری مســکونی روی نداده اســت .رویکرد موجود بیشتر شامل
بناهــای اداری ،حکومتی و فضاهای شــهری بوده که میزان توجه
به این بناها مشــهود اســت .بدین ترتیب نقش مسکن و پرداختن
به معماری مســکونی ،هرچه کمرنگتر شده و به صورت اصولی و
بنیادی به مقوله آن پرداخته نشده است.
4
از ســوی دیگر به دلیل تأثیر شــدیدی که این حرکت چکشــی در
عکسالعمــل مردم نســبت به اقدامــات دولــت دارد ،این امکان
نیــز وجود دارد که سیاســت حاکم ترجیح میدهــد این تحوالت را
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تصویر  4ب

تصویر  4الف

تصویــر  .4اکثــر ســاختمانهای مســکونی دوره اســتقالل همــان
مجتمعهــای مســکونی دوره کمونیســم هســتند کــه بــا تغییــرات جزیــی
بــه روز شــدهاند .از ایــن تغییــرات میتــوان بــه اختصــاص تــراس بــرای
قرارگرفتــن وســایل جدیــد مــورد نیــاز واحدهــای مســکونی اشــاره کــرد.
 4الف .زوگدیدی ،گرجستان .عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز
پژوهشی نظر.1392 ،
 4ب .وانادزور ،ارمنستان .عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز پژوهشی
نظر.1392 ،
 4ج .باتومی ،گرجستان .عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز پژوهشی نظر،
.1392

تصویر  4ج

در حوزه مســکن وارد نکنــد .زیرا به خاطر ارتبــاط تنگاتنگ این
معماری بــا زندگی مردم ،هر تغییر اساســی در این حوزه میتواند
با مخالفت مردم و یا شکســت مواجه شــود .از دیگر تأثیرات دوره
استقالل میتوان به اقتصاد جامعه اشاره کرد .با وجود تمام تالش
دولتهای این منطقه برای مطرحکردن خود به عنوان کشــورهای
مدرن و پیشرفته ،وضعیت اقتصادی جامعه چندان مناسب نیست.
در واقع در این ناحیه ،مردم از ســطح اقتصــادی باالیی برخوردار
نیســتند و بیشــتر اقشــار جامعه از لحاظ مالی در سطح عادی قرار

تصویــر  .5تبدیــل واحدهــای همکــف مســکونی بــه کاربــری تجــاری و
الحــاق پلــکان بــه ســاختمانهای مســکونی از دیگــر تغییــرات جزیــی
عملکــردی و کالبــدی در دوره اســتقالل اســت .ایــروان ،ارمنســتان.
عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز پژوهشی نظر.1392 ،
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تصویر  6ب

تصویر  6الف

تصویر  .6ساختمانهای مسکونی ساخته شده در دوره استقالل به لحاظ ساختاری تحوالت بنیادی نداشتهاند و از دوره پیشین پیروی میکنند.
 6الف .کوتایسی ،گرجستان .عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز پژوهشی نظر.1392 ،
 6ب .ایروان ،ارمنستان .عکس  :شروین گودرزیان ،آرشیو مرکز پژوهشی نظر.1392 ،

دارند تا آنجا که یکی از دالیل مهاجرت مردم وضع نامناســب اقتصادی عنوان شــده اســت (آناج .)1392 ،این مسئله موجب شده نقش و
قدرت دولت در تحوالت معماری و شهرسازی ،بیشتر از افراد جامعه در ساخت یا بازسازی خانههایشان باشد.
بررســی این عوامل نشــان میدهد دولتها و سیاســت حاکم در دوره اســتقالل به عنوان عنصری قدرتمند توانسته میزان تحوالت حوزه
ســکونت منطقه را کنترل کرده و نقشــی اساســی در آن داشته باشــد .این اقدامات عالوه بر اینکه از حرکت منطقه به سمت جهانی نشأت
میگیرد ،حساسیت تغییرات حوزه مسکن را نیز مشخص میکند.

نتیجهگیری
بررسی روند تحوالت معماری مسکونی در منطقه قفقاز ،مشخص
میکند معماری مسکونی در این منطقه پس از دوره کمونیسم ،دچار
تحولی سریع شده که دو نوع بنا با ویژگیهای معماری خاص را دیکته
کرده اســت .از سوی دیگر نشــاندهنده نوعی ایستایی و سکون در
معماری مسکونی دوره استقالل است (جدول .)1
پژوهش در حوزه مسکن کشورهای گرجستان و ارمنستان با توجه
به ســیر تغییرات ساختاری در دورههای مختلف تاریخی ،تحوالت و
چالشهای گوناگونی را مشخص میسازد که به دالیل مختلف روی
داده اســت .اما مهمترین اتفاقی که در معماری سکونت این منطقه
به وقوع پیوســته ،ایجاد نوعی سکون یا ایســتایی است .با توجه به
مشاهدات و بررســیهای صورت گرفته ،متوجه میشویم علل این

پدیده عبارت است از :
 .1میزان رشد کم جمعیت کشورهای ارمنستان و گرجستان
 .2اقدامات دوره کمونیســم از جمله ســنتگریزی ،اقتدارگرایی و
ایجاد عدالت اجتماعی خاص این دوره
 .3سیاســت حاکم در دوره استقالل به واسطه تسلط همهجانبه بر
ساخت مسکن با پیروی از دوره پیشین
سازی صرف ًا نمایشی در حوزه معماری
 .4حرکت به ســمت جهانی
ِ
عمومی ،مدیریت شهری و فراموشی مسکن در این حیطه
بــه طورکلی این عوامل ،کاهش کیفیت فضای مســکونی و مرگ
تدریجی سکونت را موجب شــده و معماری سکونت منطقه قفقاز را
در اغماء فرو برده است.
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جدول  .1مقایسه تحوالت ساختاری معماری مسکونی منطقه قفقاز (گرجستان و ارمنستان) .مأخذ  :نگارنده.1392 ،

 .1حضور ایوان (تراس) به عنوان عنصری
برونگرا
 .2پالن مربعشکل به ویژه در خانههای
روستایی

ویژگیهای مشترک سه دوره
(سنت ،کمونیسم و استقالل)

 .1شکلگیری به صورت ارگانیک
سنت

 .2دارا بودن تنوع بسیار در ظاهر و روابط فضایی

 .3شکلگیری براساس نیاز زندگی مردم
 .4استفاده از مصالح بومآورد

 .1شکلگیری بر اساس معماری دستوری
وجوه تمایز سه دوره

کمونیسم

 .2دارا بودن یکنواختی در ظاهر و روابط فضایی
 .3استفاده از مصالح صنعتی

 .4تبدیل ایوان به تراس در بلوکهای مسکونی

 .1افزوده شدن الحاقات جانبی
استقالل

 .2تغییر کاربری طبقات همکف بلوکهای مسکونی
به تجاری

پینوشت
 .1در این مقاله ،منظور از اغماء یا ســکون در معماری مســکونی ،صرف ًا ثابتماندن بناهای مسکونی از لحاظ کمی نیست ،بلکه نابسامانی مسکن ،عدم کیفیت و تنوع فضایی
معماری مسکونی مدنظر است.
 .2این اقدامات نوسازی و بازسازی هرچند متعلق به زمان معاصر بوده ،اما با توجه به الگوبرداری از دوره سنت صورت گرفته است.
 .3این خانه در شهر گوری گرجستان است که امروزه تحت عنوان موزه مورد حفاظت قرار میگیرد.
 .4منظور از حرکت چکشی ،حرکت اقتدارگرای سیاستهای حاکم منطقه قفقاز به سمت جهانیسازی در عرصه معماری ،شهرسازی و مدیریت شهری است.
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