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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره ششم / بهار 1394 / سال سوم

چکیــــده: 

بررسی تطبیقی هنجارهای ریخت شناسی شهرسازی اسالمی 
دربافت تاریخی، )موردکاوی: محله سرچشمه شهر گرگان(

مصطفی بهزادفر*

نوشین رضوانی**
استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران )نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: 93/9/1   تاریخ پذیرش نهایی: 94/3/30

علی رغم وجود پایه های غنی فرهنگی، تاریخی و فناورانه در معماری و شهرسازی ایران، شرایط امروزی مبین ضعف، 
ناکارائی، ازخود بیگانگی و بحران هویتی است. عدم وجود یک الگوی شیوه مند برای پیاده سازی خواسته های دلسوزانه 
نسبت به رویکردهای شهرسازی اسالمی از مهم ترین مسائل امروزین است. این مسأله در بازسازی بافت های تاریخی 
شهری نمود ویژه ای پیدا می کند. مشکالت یاد شده به طور خاص با تکیه بر نمایانگر ریخت شناسی، مشهودتر است. 
به عبارت دیگر تضادهای حاصله در ریخت سنتی و موجود بافت های تاریخی در شهرهای ایرانی- اسالمی، از دیدگاه 
کیفیات محیطی مرتبط، پایگاه چالش های طراحانه ای هستند که می باید مورد توجه قرار گیرند. در این مقاله با هدف 
شناسایی هنجارهای ریخت شناسی از منظر اسالمی، ضمن تعریف شهر اسالمی، عناصر و مؤلفه های آن، به مقایسه 
بافت تاریخی شهر گرگان با شهرهای ایرانی-اسالمی کهن پرداخته شده است. با عنایت به لزوم کاربست میراث 
شهرسازی اسالمی در شهرهای امروز، هدف از طرح این پژوهش، رسیدن به یک الگوی واحد نمی باشد؛ بلکه مقصود 
این است که بتوان از این معیارها به فراخور گونه های ارزشی و متناسب با مقطع زمانی در هر شهری استفاده نمود. 
مقاله ی حاضر در تالش است تا به این پرسش پاسخ بدهد که چگونه و با چه معیارهایی می توان بافت تاریخی محله 
سرچشمه شهر گرگان را برای رسیدن به الگوی ایرانی- اسالمی ارزیابی کرد؟ آیا ساختار ریخت شناسی این محله از 
نظام شهرهای اسالمی پیروی می نماید؟ این پژوهش با رویکردي تطبیقی، حاصل مشاهدات و برداشت هاي مکرر 
و فراوان از بافت تاریخي محله سرچشمه شهر گرگان و تحلیل آن، و همچنین تطبیق دیدگاه صاحبنظران است. 
الگوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روش تحقیق کیفی و با تکیه برشیوه های برداشت مصاحبه عمیق، مطالعات 
کتابخانه ای و مشاهدات میدانی بوده است. شیوه ی استنباط از برداشت ها تحلیل محتوا است. نتایج تحقیق حکایت از 
آن دارد که هنجارهای ریخت شناسی حاصل از دیدگاه نظریه پردازان مختلفی چون توسلی، نقره کار و نقی زاده بطور 
مشخص در محله سرچشمه بازتاب نموده است و ریخت شناسی بافت تاریخی شهر گرگان از الگوی اسالمی تبعیت 
اما مداخالت کالبدی  این شهر، وجود نداشته است.  ایراني- اسالمي  تغییرات گسترده در ساختار  بنابراین  می کند. 

گسترده که طی چند دهه اخیر صورت گرفته است؛ خطر اضمحالل ساختار ریخت شناسی بافت را در پی دارد.

واژه های کلیدی: شهراسالمی، مرمت شهری، ریخت شناسی، شهرگرگان، محله سرچشمه.

*behzadfar@ iust.ac.ir ** noushin.rezvani@yahoo.com
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مقدمه
بر  پدیده شهر  و  اسالم  دین  متقابلی که  تأثیر  به  توّجه  با 
غیر  اسالمی  شهرهای  مطالعه  ضرورت  دارند؛  یکدیگر 
عنوان  به  اسالمی  شهرهاي  درحالیکه  است.  انکار  قابل 
به  را  گذشته  سنت هاي  مي توانند  که  هستند  کالبدهایي 
دنیاي امروزین بسپارند؛ عدم وجود یک الگوی شیوه مند 
برای تبیین ویژگی های شهرسازی اسالمی رسیدن به این 
هدف را سخت می نماید. در واقع بافت هاي تاریخي، بخشي 
از شهرهاي امروزي هستند که با اندکي تأمل در تار و پود 
کالبدهاي نیمه جانشان مي توان به ردپای الگوهای اسالمی 
اما  برد.  از شهرسازی کهن هستند؛  پي  که برجای مانده 
هر واقعیت تاریخي براي آنکه بتواند بر محیط زندگي امروز 
نقشي برجسته و فراتر از یک شئ موزه اي را ایفا نماید؛ باید 
در محیطي پویا و فعال قرار گیرد. لذا هدف از این نوشتار، 
از  شهرسازی  و  معماری  تاریخ مدار  ویژگی های  استخراج 
بافت های کهن شهری با تکیه بر نمایانگر ریخت می باشد. 
از آنجا که میدان مطالعه، قلمروهای کهن تاریخی می باشد؛ 
این  تحلیل  بر  مؤثر  شناخت شناسی  موضوعات  بر  تأکید 
بافت ها متضمن مباحث مرمت، احیا و باززنده سازی چنین 
بافت هایی است. در این ارتباط با اتخاذ راهبرد موردکاوی، 
انتخاب  تاریخی شهر گرگان برای مطالعات موردی  بافت 
شده است. بافت قدیمی یاد شده که از اهمیت زیادی در 
قاجار  دوره  در  است؛  برخوردار  گرگان  تاریخی شهر  تطور 
مهمی  آثار  لذا  است.  گرفته  قرار  ویژه ای  توجهات  مورد 
که  دارد  وجود  ذکر شده  موردکاوی  در حوزه  دوره  این  از 
می باشد.  معاصر  های  سده  شهرسازی  و  معماری  میراث 
کتابخانه ای جهت  و  اسنادی  مطالعات  پژوهش،  روش  در 
تکمیل ادبیات موضوع و سپس مطالعات میدانی و مصاحبه 
عمیق در بافت تاریخی محله سرچشمه گرگان این فرآیند 
را تکمیل می کند. نتایج مقاله بیان می دارد که شهر گرگان 
دانست  ایران  در  سرآمدی  شهرهای  جمله  از  می توان  را 
که از گذشته بر پایه اصول و نظام ریخت  ایرانی-اسالمی 
شکل گرفته است؛ اما با روی کار آمدن پهلوی و مدرنیسم 
رضاخانی، به تدریج این اصول کمرنگ شد تا دوره کنونی 
که به تغییر بسیاری از محالت قدیمی شهر منجر شد. محله 

سرچشمه نیز از جمله محالت تاریخی شهر گرگان است 
که تا به امروز ساختار  ریخت شناسی خود را تا حدی حفظ 
ارائه ی یک  مناسبی جهت  نمونه  ی  نموده است و می تواند 
تاریخی  بافت  کالبدی  ساختار  شناخت  در  اسالمی  الگوی 
شهر گرگان باشد. انتظار می رود تحلیل اطالعات برداشت 
و  معماری  نشانه های  و  نمودها  موردکاوی،  حوزه  از  شده 
این  امکانات  و  محدودیات  حد  در  را  اسالمی  شهرسازی 

گفتار روشن نماید.
روش پژوهش

برای استفاده از قواعد، اصول و پارادایم های متبلور در چنین 
تحقیق  به  موردکاوی  راهبرد  و  کیفی  روش  با  بافت هایی 
ازمطالعات  بهره گیری  با  نخست  ازینرو،  می شود.  پرداخته 
اسنادی، مبانی نظری مرتبط با مباحث ریخت، شهرسازی 
ایرانی-اسالمی و مرمت شهری بیان شد. سپس با استفاده 
از مطالعات کتابخانه ای، دیدگاه های افراد مختلفی از جمله 
مورد  ریخت شناسی  باب  در  نقی زاده  و  نقره کار  توسلی، 
مطالعه قرار گرفت. در نتیجه هنجارهایی چون همپیوندی، 
نفوذپذیری، گوناگونی و وحدت برای ارزیابی قطعات تعریف 
شدند. در ادامه با استناد به آرای سه نظریه پرداز در محله 
از  پس  است.  گرفته  صورت  تطبیقی  مطالعه  نظر،  مورد 
استخراج معیارهای مرتبط، شناخت کیفیات ریخت شناختی 
بوسیله برداشت های میدانی و تصاویر گرفته شده از سایت 
انجام گردید تا این متغیرها تدقیق گردند. همانطور که در 
چکیده یاد شد؛ تحلیل محتوا تکنیک این پژوهش می باشد 

و نوع پژوهش توسعه ای-کاربردی است.
1. پیشینه پژوهش

باب شهرهای  در  متعددی  مقاالت  و  درحال حاضر، کتب 
پژوهش تالش  این  ارائه شده است که در طول  اسالمی 
با  از مفاهیم کاربردی و متناسب  تا خالصه ای  شده است 

موضوع مقاله مورد استفاده قرار گیرد.
عناصر  اسالمی،  شهرهای  مطالعه  در  پالنول1  گزاویه   -
فضایی این شهرها را مسجد، بازار و حمام عمومی نام برده 
و آنها را از ویژگی های شهر اسالمی قرون وسطایی معرفی 

کرده است.
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به  را  اسالمی  شهر  اجتماعی  تاریخ  گرنبام2   وان  جی   -
عنوان ساختار سلسله مراتبی فضای خصوصی و عمومی و 

فعالّیت های مذهبی  و بازرگانی تبیین کرد.
واقعّیت  به عنوان  را  خانه  حیاط  اسماعیل3،  ای  عادل   -
از  نوع  این  اولّیه  ماهّیت  و  کرده  معرفی  عرب  فضایی 

واحدهای مسکونی را نادیده گرفته است.
این نویسندگان، تعریف شهر اسالمی را در مفهوم صحیحش 
رد کرده اند. بخشی از دیدگاه های گرنبام و دپالنول از این 
تنّوع  آنها  تفسیر  است  ممکن  که  است  خطرناک  جنبه 
فرهنگی موجود در شهرهای مختلف اسالمی را مشّخص 
نکند.  عالوه بر اینکه آنها مشارکت مذهب و اسالم با شهر 

را نادیده می انگارند )کاهرا4 1997، 7(.
  ،)1986( بسیم سلیم حکیم6  و    )1981( جانسون5  بابر   -
بررسي  شهر  با شکل  را  روال  و  اسالمي  قانون  وابستگي 
بنیادي  بخش  چهار  را  خانه  بخش هاي  حکیم  کردند. 
مي داند؛ ورودي، سرا، اتاق و فضاي کمکي. در پژوهش هاي 
میزان  و  جاگیري  اندازه ي  تونس، وي  در  نمونه اي حکیم 
دست  به  کمابیش  را  بخش  چهار  این  با  زمین  پوشش 

مي آورد )حکیم 1968، 124-114(. 
در داخل کشور هم افراد زیادی در مورد شهرهای اسالمی 

مقاله ها و کتاب هایی نوشته اند.
بافت  و  مقاله ی  خود سیما  در  میرمحمدی  -  حمیدرضا 
شهرهای اسالمی را مورد مطالعه قرار داد. او در این مقاله 
به این نتیجه رسید که شهرهای اسالمی عناصر اسالمی 
زیادی نظیر سقاخانه داشتند و برنامه ریزی های زیادی مانند 
تعریف موقوفات مختلف برای حفظ آنها انجام می دادند. اما 
واقعیت آن است که در اکثر کشورهای اسالمی و نیز ایران، 
حداقل در نیم قرن اخیر چنانکه باید به حفظ و پاسداری و 
نمایان نمودن ارزشهای به جای مانده ی فرهنگی-مذهبی در 

شهرها توجه نگردیده است )میرمحمدی 1375، 22 (.
- ابراهیم انصاری نیز جایگاه اجتماعی محله را در شهرهای 
اسالمی با تأکید بر اصفهان مورد مطالعه قرار داد. به عقیده ی 
او محلّه در شهرهای اسالمی، دارای سه کارکرد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بود و این کارکردها و فعالّیت ها بود که 
شود  محسوب  ارزش  بودن  هم محله ای  تا  می شد  موجب 

)انصاری1381، 24 (.
- نقي زاده، ویژگی های شهرهای اسالمي را دربرگیرنده ي 
یگانگي، بندگي، پارسایي، رهنمودي، یادآوري و اندیشیدن، 
دادگري، نیک خواهي، شکر، پندآموزي، آسایش، مهرورزي 
و میانه روي مي داند )نقی زاده 1385 به نقل از رضایی1392، 

 .) 6
پایه هاي  ارزشمندترین  نقره کار  عبدالحمید  همچنین 
از  گذر  دادگري،  پایه ي  بر  را  اسالمي  دوران  در  معماري 
گوناگوني به یگانگي، گذر از آشکاري به نهاني و رده بندي 
آرمان هاي چندي و چوني مي داند که در فضاهاي کالبدي 
پدیدار مي شود )نقره کار 1387 به نقل از رضایی 1392، 6(.

2. مبانی نظری موضوع
2-1. زیبایی

زیبایی از آن دسته مفاهیمی است که همه  مکاتب فکری 
از  ارائه  تعریفی  به آن توجه جدی مبذول داشته و در پی 
آن بوده و همچنین مدعی شناختن پارامترهای مختلف آن 
می باشند. با استناد به حدیث معروف »ان اهلل جمیل و یحب 
جمال« مسلمین نیز همواره در فرآیند خلق آثار، سعی در 
قابل  نکته  این موضوع،  به  با عنایت  داشته اند.  زیباآفرینی 
باید معیارهاي مراتب مختلف زیبایی،  این است که  توجه 
در دسترس و مورد شناخت طراحان، برنامه ریزان، مدیران و 
اهل شهر باشند تا امکان ارزیابی زیبایی و تعیین مرتبه آن و 
همچنین شناسایی ساحتی از حیات انسان که زیبایی مرتبط 
با آن است؛ وجود داشته باشد )نقی زاده 1389، 58(. براي 
اصولی  به  توجه  شهري،  فضاي  و  شهر  در  زیبایی  ظهور 
هماهنگی،  قبیل  از  هستند؛  مطرح  زیبایی شناسی  در  که 
در صورتیکه  دارد.  امثالهم ضرورت  و  تعادل  توازن،  ریتم، 
برآیند کیفیات ریخت و زیبایی از دیدگاه اسالمی درمحله 
سرچشمه گرگان مطابق با دیدگاه سه نظریه پرداز باشد؛ به 
ایرانی  نظر اسالمی-  نتیجه می رسیم که محله مورد  این 

است.
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نمودار 1. مراحل رسیدن به نمایانگر ریخت شناسی؛ )مآخذ: نگارندگان(

2-2. بعد ریخت شناسی
مطالعات گونه ی ریخت شناسانه، ساختار فیزیکي و فضایي 
شهرها را آشکار مي سازند. این مطالعات هم گونه شناسانه اند 
وهم ریخت شناسانه؛ چراکه فرم شهری )مورفولوژی( را بر 
با  باز  فضاهای  و  ساختمان ها  تفضیلي  طبقه بندی  اساس 
)مودون7  مي دهند  توضیح  )تیپولوژی(  گونه ها  به  توجه 
به  شهري  ریخت شناسی  کرمونا8،  نظر  از   .)28  ،1994
درک  می باشد.  سکونتگاه ها  شکل  و  فرم  مطالعه  معناي 
ریخت شناسی به طراحان شهري این کمک را می کند تا از 
گونه هاي توسعه مدل هاي بومی و محلی و نیز فرآیندهاي 
آنالیز  بر  این خصوص  در  اصلی  کار  گردند.  آگاه  تحول زا 
متمرکز  سنتی،  شهري  فضاي  در  تغییر  و  تکاملی  سیر 
می گردد )کرومونا 2006، 61(. شولتز9، مورفولوژی شهری 
عناصر  شدن  گشوده  و  برافراشتگي  برپایي،  چگونگي  را 
سکونتگاهي تحلیل مي کند. واژه برپایي، رابطه با زمین و 
واژه  مي کند.  معرفي  را  آسمان  با  رابطه  برافراشتگي  واژه 
گشوده شدن نیز به معني تعامل فضایي با محیط یا همان 

رابطه درون و برون است )شولتز 1979، 43(. 
3. شهر اسالمی

آن  خصوصیات  و  اسالمی  شهر  از  کامل  تعریفی  هنوز 
و  متفکران، عالقمندان  نشده است و الزم است که  ارائه 
ارائه  و  نظری  مبانی  تحکیم  در  شرایط  واجد  متخصصان 

تعریفی جامع و مانع در این موضوع اهتمام ورزند )غنی زاده 
1385، 4(. از نظر نقی زاده شهراسالمی  فرآیندی است که 
زمان،  نیازهای  با  را  و همواره خویش  بوده  تحول  درحال 
اسالمی وفق  اصول  به  استناد  با  البته  و  مکان،  اهل خود 
است  ماهیتی  شهراسالمی  دیگر،  عبارت   به  داد.  خواهد 
بالقوه که می تواند درهر زمان و مکانی با توجه به فنآوری، 
مصالح، دانش، هنر و فرهنگ بومی تفسیر و تجلی خاص 

خویش را داشته باشد )نقی زاده 1385، 81(.
3-1. ویژگی های شهر اسالمی

و  است  اسالم  دین  مسلط  عامل  اسالمی  شهر  درالگوی 
اجتماعی و  زندگی  تمام شاخص ها و عناصر  به طور حتم 
و هویت می یابد  نظام  عامل،  این  اساس  بر  کالبدی شهر 
در  که  اسالمي  شهر  طرح  واقع  در   .)102  ،1387 )ایازی 
محدوده سنت و توسط مردم دست اندرکار در معماری مستمر 
آن شکل گرفته، به صراحت جلوه گر مجموع کوشش هاي 
)بورکهارت10  قرارگاه هاست  این  در  افراد  هنر  و  خالقانه 
2009، 191(. حبیبی در کتاب از شار تا شهر، بیان می دارد: 
مساجد،  بازار،  دارالحکومه،  و  کهندژ  اسالمی،  شهر  »در 
حکومت،  نظام  از  تجسمی  همگی  محالت،  و  مدارس 
شهری  مرمت  هستند.  امت  و  مذهبی  اجتماعات  اصناف، 
در این دوره به عنوان یکی از ارکان پویایی شهر، متداوم 
است. مردم خود برحسب ضرورت و نیاز به این امر مبادرت 
می ورزند و متولیان و مدیران شهر همگی در راستای این 
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پویایی گام بر می دارند« )حبیبی 1387، 141(. به طورکلی 
سّنتی  شهرهای  میان  که  مختلفي  تفاوت  هاي  وجود  با 
مسلمانان وجود دارد؛ مي توان دو عامل بافت و ساخت شهر 
را از نقاط مشترک ویژگي هاي کالبدي  فضایي شهرهاي 
اسالمي به شمار آورد که دربردارنده ی پیچیدگی ظاهری و 
درونی شهرهاي اسالمی است )بن هاموشه11 2009، 23(. 
در شهرهای اسالمی، مسجد به عنوان عنصري جدید به 
ساختار آن ها اضافه شد. طبق اسناد تاریخي، اولین دولت 
از  یکی  بنابراین ظهور مسجد  بنا شد.  در مسجد  اسالمی 
ویژگی های مهم شهرهای اسالمی است )رایموند12 1984(. 
شهرهای  بر  حاکم  اصول  برخی  زمینه  این  متخصصان 
یگانگي   ،  )15  ،1987 )ابولقود13  رادادگستري  اسالمی 
 )169 )ابولقود 1987،  پرمایگي   ،)203 )بورکهارت 2009، 

و سازش پذیري )کازرونی14 2009، 4( می دانند.
3-2. بررسی ریخت شناسی شهرهای اسالمی

پیچ  به صورت  نگاه، شهر سنتی اسالمي  اولین  در   شاید 
و خمي از کوچه هاي درهم پیچیده شده جلوه مي کند. در 
نمایي از باال، شهر خود را به شکل بلوري نمایش مي دهد 
خانه هایي  اجتماع  واقع  در  که  منشورهایي  و  مکعب ها  با 
فضاهاي  با  اند،  گرفته  قرار  هم  پهلوي  به  پهلو  که  است 
بریده بریده شده، آمد و شدهاي زندگي روزمره، مسیرهاي 
درهم پیچیده و راه هاي گره خورده اي که به نظر مي رسد به 
هیچ جا ختم نمي شوند )بمات 1369، 87 (. به گفته مقدسي 
کوچه هاي شیراز به قدري تنگ بوده است که دو یا چهار پا با 
هم نمي توانستند از آن عبور کنند )مقدسي1361، 640(. در 
بافت قدیم تهران، گذرها باریک، پیچ در پیچ و ساختمان ها 
داراي پیشرفتگي هایي به فضاي گذر بودند تا هر چه بیشتر 
سایه ایجاد کنند. جهت گیري خانه ها و متعاقب آن الگوي 
خیابان کشي تا حدي از منطق زیست محیطي برخوردار است 
)شکویي 1365، 191-204(. خیابان ها و کوچه ها تا جلوي 
از  تصویري  هیچ  اما  مي یافت؛  ادامه  خانه ها  ورودي  درب 
)لئوناردوبنه ولو  نمي داد  دست  به  محله  ابعاد  یا  ماهیت 
1369(. حقیقت آن است که روستاها، شهرک ها و شهرهاي 
اسالمي به ندرت با تقارن هندسي طراحي شهري مطابقت 
به  اسالمي  شهر  ساختار   .)15  ،1379 بریج  )پیتر  داشت 

نظام  و  عمومي  فضاي  متمایز  محدوده هاي  ایجاد  منظور 
رفت و آمد، به فضاهاي بین خانه ها و محل هاي استفاده 
)گاالنتای15  و حجره ها محدود مي شود  مغازه ها  همچون 
1986، 31-64(. در حالي که ترکیب اجتماعي شهر ایراني 
هماهنگ با نیازهاي اسالمي است؛ مورفولوژي طبیعي آن 
تا حدود زیادي پاسخ منطقي فرهنگ به محیط طبیعي به 
به  مثال  براي  است.  ایران  اقلیم فالت  و  توپوگرافي  ویژه 
سیستم  اسالمي،  حوایج  با  عملکردحیاط  هماهنگي  خاطر 
حیاط براي مسکن موجود در بیشتر شهرهاي مسلمان نشین 
باقي مانده است )خیرآبادي1376،  الگوي غالب  به عنوان 
بسیار  عوامل  از  یکي  خانواده  حرمت  برحفظ  تأکید   .)21
مسکوني شد  محله هاي  درون گرایي  که سبب  بود  مهمي 
)سلطان زاده 1372، 36ـ33(. رعایت اصل درون گرایي در 
اقلیم، جغرافیا  از جمله  متعدد  تأثیر عوامل  بناها که تحت 
در  خانواده  حرمت  اصل  با  انطباق  به سبب  بود؛  امنیت  و 
اسالم مورد تأیید و تشویق قرار گرفت و کاربرد این اصل 
در عموم فضاهاي معماري و شهري در پیدایش بافت هاي 
بوده  تاریخي مؤثر  بافت هاي  پیوسته شهري در  و  متراکم 
اسالمی،  شهرهای  در  41ـ51(.   ،1376 )خیرآبادي  است 
وجود مسجد جامع و مراکز مذهبی به عنوان کانون های 
مثال،  برای  می شود.  های شهری محسوب  بافت  تجمع 
مرکز محله درب نو مرکب از عناصر تکیه، مسجد، مدرسه 
برخوردار  از جذبه خاصی  علمیه، حمام و چند دکان هنوز 
است. میدانچه وسط که برخی از این عناصر دور آن حلقه 
نمونه  یک  عنوان  به  غیرهندسی  نظم  رغم  علی  اند؛  زده 
میدان در این شهر و در اقلیم شمال کشور از نظر شکل و 
ترکیب بدنه محصورکننده قابل توجه است )توسلی 1376، 
37(. گذشته از بافت مسکوني فشرده، مجموعه هاي بزرگ 
به صورت فشرده و همگن  نیز  تجاري،خدماتي و مذهبي 
تشکیل  را  پیوسته  درون  یک  اغلب  و  مي شدند  ایجاد 

مي دادند )افشارنادري 1375، 53-44(.
 4. باززنده سازی

دوباره  زندگی  بازگرداندن  منظور  به  شهری  باززنده سازی 
به جوامع و اقتصاد شهری و همچنین بهبود بخشیدن به 
اراضی فرسوده و فعالیت های نا کارآمد جاری در آن و ایجاد 
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نسل های  برای  بهتر  زیست  محیط  و  نوین  فرصت های 
بعدی انجام می گیرد )لی16 و هی17 2007، 149-148(. 
»پیتر رابرتز«18 در کتاب راهنمایی در زمینه باززنده سازی 
می کند:  تعریف  اینگونه  را  شهری  باززنده  سازی  شهری، 
به  که  جامعی  و  یکپارچه  اقدام  آن  پی  در  و  »چشم انداز 
حل مشکالت شهری انجامیده و می کوشد بهبود مستمر و 
را در شرایط زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی و  پایداری 
اقتصادی بخش های تغییریافته یا در آستانه تغییر شهر به 

ارمغان آورد )رابرتز 2000، 17(.
از دیدگاه  5.کیفیات ریخت شناسی محیط 

اندیشمندان
حفظ و پایداري مورفولوژی بافت های باارزش نه تنها یک 

از  گونه  در هر  مهم  و موضوعی  است  وظیفه  بلکه  اصل، 
به  لذا  می باشد؛  شهري  تاریخی  بافت هاي  در  مداخالت 
تاریخی  حوزه هاي  در  ریخت شناسی  کیفیت هاي  بررسی 
موضوع  بر  حاکم  نظري  دیدگاه های  تبیین  با  شهري 
با  مرتبط  منابع  راستا،  این  در  می پردازیم.  ریخت شناسی 
ریخت شناسی شهری مطالعه شده و کیفیت های محیطی 
این بعد از دیدگاه سه نظریه پرداز استخراج شده است. ابتدا 
کیفیات ریخت شناختی مورد نظر از آرای توسلی اتخاذ شده 
و سپس با نگاهی اسالمی جایگاه تئوریک این موضوع از 
دیدگاه نقره کار و نقی زاده تبیین می شود. پس از استخراج 
تکرار هر کیفیت،  و  اهمیت  به  توجه  با  مرتبط،  معیارهای 
نهایت  در  بتوان  تا  است  شده  امتیازدهی  و  اولویت بندی 

تفسیری جامع از مصادیق کیفیات ریختی ارائه نمود.

نمودار 2. بررسي تطبیقي زیرهنجارهای برآمده از آرای اندیشمندان در محله مورد نظر؛ )مأخذ: نگارندگان(

/ هنجار ســنجه 
ه گا یــد د

نقره کارنقی زادهتوسلی

ارتباط، ارتباطهمپیوندی ایران،  تاریخی  شهرهای  در 
شکلی خواناتر به خود گرفته و بر پیوند 
روشن تر مرکز شهر و مراکز محالت از 
عناصر  مثابه  به  اصلی  گذرهای  طریق 
این  است.  شده  استوار  پیونددهنده، 
ویژگی نه تنها در کل ساخت شهر، بلکه 
نیز  محالت  مراکز  یعنی  آن  اجزاء  در 

آشکار است.

از کالبدها،  درشهراسالمی هریک 
بیان  را  خود  عملکرد  صادقانه 
با  وحدت بخش  سلسله مراتب  ودر 
سایر کالبدها ارتباط حیرت انگیزی 
ارتفاع،  جهت  از  ها،  خانه  دارند. 
تزئینات  و  مصالح  مواد،  حجم، 
خارجی نمادی مرتبط و متعادل و 

متناسب دارند.
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واحدهای پیوستگی ایران،  قدیمی  شهرهای  در 
یکدیگر  به  مرکزی  حیاط  با  مسکونی 
شهرهای  کالبدی  سازمان  پیوسته اند. 
میان  فضایی  پیوند  بر  ایران  قدیمی 
شهر،  1.مرکز  مجموعه  عناصر 
و  اصلی   3.گذرهای  2.مراکزمحالت، 

4.میدان  استوار است.  

از  یکی  می توان  را  پیوستگی 
»وحدت«  اصل  کالبدي  تجلیات 
دانست. پیوستگی، به وجود ارتباطی 
یک  عناصر  بین  منظم  و  قانونمند 
که  دارد  اشاره  شهري  مجموعه 
و  بصری  وحدت  ظهور  آن  حاصل 

معنایی است.

تنوع  و  تکثر  عین  در  جهان 
باطنی  وحدتی  دارای  ظاهری، 
جهت  در  مصنوع  فضای  ایست. 
باید  نظام،  این  با  هماهنگی 
پیوستگی  گیرد.  سامان  حکیمانه 
در این نظام طولی وکثرت پذیری 

آن عرضی است.
در دسترسینفوذپذیری ودسترسی  شهری  شبکه  طراحی 

در  مسکونی  و  قدیمی  بخش های 
شهرهای  در  پیشنهادی  گسترش های 
اندازه ها،  از نظر  باید  ایران، درحالی که 
الزم  باشد؛  پاسخگو  را  سواره  حرکت 
و  شهر  کالبدی  مقیاس  با  که  است 
فضاهای آن نیز هماهنگی داشته باشد.

معناي  به  صرفًا  دسترسی،  تأمین 
رسیدن  براي  حرکت  امکان  ایجاد 
شهروندان  نیاز  مورد  مکان هاي  به 
بودن،  دسترس  در  بلکه  نیست؛ 
کاربري هاي  هماهنگ  مکان یابی 
شهر،  اهل  نیاز  مورد  و  شهري 
وجود  مصادیق  اصلی ترین  از  یکی 
»دسترسی مناسب« در شهر است.

شیب  خطوط  با  هماهنگ  راه ها، 
هندسه ای  نهرها،  جاری  و  زمین 
دیدنی  نقاط  و  می یابند  مواج 
و  می آورند  نظر  در  را  گوناگون 
بر  نظم  و  قرینه سازی  ایجاد  از 
حول یک محور و ایجاد دورنمای 
مسیر  طول  در  نقطه ای  یک 

می پرهیزند.
نمای ساختمان ها باید در محصورکردن تداوم بصری

فضاها نقش مؤثری داشته باشند. وجود 
ساختمان ها،  بدنه ی  بین  متعدد  فواصل 
تغیرات  و  نماها  بین  فاحش  اختالف 
باعث  ساختمان ها  قرنیز  درلبه  ناگهانی 

تضعیف تداوم بصری می گردد.

درشهر،  وحدت  تجلیات  از  یکی 
مداومت زیبایی در همه فضاهاست. 
خویش  رشد  با  گیاه  که  آنجا  از 
باعث تغییر تناسبات در فضاي شهر 
می شود؛ طراح باید با ملحوظ داشتن 
این تغییرات، نسبت به زیبایی شهر 

تمهیداتی را بیاندیشد.
فضاهای متباین فضاهایی هستند که از تباینگوناگونی

عناصر  و  ارتفاع  و  طول  و  عرض  نظر 
دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  محصورکننده 
است  این  در  متباین  فضاهای  ارزش 
که از یکنواختی فضاهای ارتباط دهنده 

می کاهد.

از معیارهایی هستند  تباین و تضاد 
که امروزه  به انحاي مختلف و به 
کسالت  و  یکنواختی  رفع  منظور 
جاري در شهرها و به منظور ایجاد 

فضاهاي متنوع، کاربرد دارند.

را تنوع محلی  خیابان های  خطی  حالت 
خالی  فضای  شکستن  با  می توان 
یکنواخت به چند فضای تنگ وگشاد به 
با ترکیب بدنه های  صورت پویا وایستا، 
این  نمود.  تعدیل  اما هماهنگ  متفاوت 
امر در واقع کاهش دادن درازی و ایجاد 
نظر  از  را  آن  که  فضاست  در  تنوعی 

بصری جالب می کند.

بی گمان جملگی انسان ها، با عنایت 
به حس تنوع طلبی و مخالفتشان با 
یکنواختی، از پدیده ها و موضوعات 
می کنند.  استقبال  نو  آراي  و 
به  بخشیدن  تنوع  ضمن  می توان 
فضا در صورت لزوم، از تخریب ها، 
اسراف ها  و  دوباره سازي ها 

پیشگیري نمود.
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شهری تعادلوحدت فضاهای  بدنه ی  در  تعادل 
عبارت است از هم تراز یا مساوی کردن 
وزن های بصری در نما. برای دستیابی 
به آرامش بصری در نما، تمام نیروهای 
بصری در یک نما باید یکدیگر را خنثی 

کنند.

ــک  ــی ی ــادل در طراح ــت تع اهمی
شــهر و عناصــر آن بــه حــدي 
ــت آن  ــا رعای ــه تنه ــه ن ــت ک اس
ــهر  ــزاي ش ــط اج ــم رواب در تنظی
ــداد می شــود؛ بلکــه  ضــروري قلم
ــن  ــادل بی ــاد تع ــر از آن، ایج فرات
ــز از  ــا نی ــر آنه ــم ب ــن حاک قوانی
ضروریــات توفیــق در اهــداف خلق 

ــردد. ــی می گ ــهر تلق ش

نیــز  شــهری  درفضاهــای 
هندســه ها  انــواع  علی رغــم 
و احجــام گوناگــون بکاربــرده 
شــده در ســاختار فضای شــهری، 
متــوازن  و  متعــادل  ترکیــب 
عملکردهــای مخالــف در نهایــت، 
مراکــز  بــا  را  آن هــا  تناســب 

می نمایــد. تداعــی  مذهبــی 

هم ترکیب با  مختلفی  بناهای  درصورتیکه 
محصور  را  فضایی  و  شوند  ترکیب 
کنند؛ الزم است مابین این بناها آنچنان 
برقرار  شکل  وحدت  نظر  از  هماهنگی 
علی رغم  محصورکننده  بدنه  که  باشد 
مختلف،  ساختمان های  از  تشکل 
صورتی پیوسته پیدا کند. در این صورت 
مختلف  ساختمان های  کلمه  جای  به 
و  هماهنگ  واحدهای  کلمه  می توان 

همانند را بکار برد )توسلی 1367(.

جهت  در  عاملی  شهر«  »وحدت 
ادراکات  در  زیبایی  حس  ایجاد 
مقوله  در  و  بوده  انسان  بصري 
خاصی  اهمیت  از  زیبایی شناسی 
طراح  که  وحدتی  است.  بهره مند 
می  متجلی  شهر،  یک  کالبد  در 
سازد؛ می تواند به نمایشی از وحدت 
جامعه منجر شده یا به عنوان موجد 
آنجا  از  و  کند  عمل  جامعه  وحدت 
)نقی  گردد  الهی  وحدت  تجلی گاه 

زاده 1387(.

گوناگون،  عناصر  از  کثیری  تعداد 
با  هماهنگی  و  همکاری  یک  در 
می سازند.  نمودار  را  وحدت  هم 
همه  وجود«،  »اصالت  دیدگاه  در 
مراتب باال در موضوع »وجود« به 
وجود،  مراتب  و  می رسند  وحدت 
می کند  مطرح  را  زیبایی  مراتب 

)نقره کار1389 (.

6. بررسی نمونه موردی
مجموعه ای که به عنوان بافت قدیم گرگان شناخته شده است؛ 
محصول شکل گیری پیوسته و مداوم از دوره ی اسالمی و 
و درون زا رشد  ارگانیک  به صورت  قرن ها می باشد که  طی 
کرده است. در این بافت، بخش مسکونی بیشترین سهم را در 
اسکان جمعیت داشته که این خود موجب فعال بودن بخشهای 
خدماتی در بافت قدیم بوده است. سازمان فضائی اولیه ی شهر 
دارای الگوی ستاره ای ارگانیک با نقطه کانونی مسجد جامع 
و میدان مجاور آن می باشد و محالت مسکونی در امتداد و 
شریان های اصلی هسته ی مرکزی شکل گرفته اند. پیوندهای 
اجتماعی نظیر ویژگی های تباری یک قوم، همبستگی افراد 
محله را تأمین نموده و عناصر عملکردی کالبدی ویژه شامل 
خدمات محله ای، حمام و تأسیسات مذهبی )حسینیه و تکیه( 
استقالل و هویت کالبدی محالت را تعریف نموده اند )حاجی 

عیدی 1392، 117(.

جدول 1. کیفیات بصری محیط از دیدگاه اندیشمندان؛ )مأخذ: نگارندگان(

6-1. معرفی محدوده مورد مطالعه
تاریخی  و  قدیمی  محالت  از  یکی  نام  سرچشمه  محله 
این  مکانی  موقعیت  است.  امروزی  گرگان  یا  استراباد 
چهارراه  و  شهرداری  میدان  حدفاصل  قدیمی،  محله 
کنار  در  نعلبندان  محله  و  بازار  همچنین  می باشد.  میدان 
این محله قرار گرفته  است. مرکز محله سرچشمه برخالف 
گرگان(  امروزی  قدیم  )بافت  استرآباد  شهر  محالت  سایر 
میدانگاهی است با پالنی نامنظم که در جبهه شمالی آن 
مصلی قرار گرفته است.  این محله دارای بناهای تاریخی 
قدیم در کوچه  استرآباد  بسیاری است و عناصر  و قدیمی 
مهم  مکان های  از  می شود.  یافت  به وفور  آن  بناهای  و 
استفاده هستند می توان  مورد  امروزه  قدیمی که همچنان 
به امام زاده نور، مسجد، تکیه، گورستان وخانه های تاریخی 
حاوی تاریخ دوران قاجار و مشروطه از جمله خانه باقری ها 
و منزل شیخ محمدباقرفاضل اشاره نمود. گذرهای بن بست 
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موجود در محله سرچشمه مانند بن بست موسوم به تقوی و 
بن بست ریحانی از زیباترین و خاطره انگیزترین کوچه های 
جداره  های  وجود  به واسطه  و  هستند  گرگان  قدیم  بافت 
معنوی عظیمی  و  مادی  میراث  آنها،  در  ارزشمند  تاریخی 
برای ساکنان این شهر به شمار می آیند. چنانچه قطعات بر 
در  غالب  گرایش  شوند؛  دسته بندی  استقرار  مکان  اساس 
زمینه ارتباط فضاهای پر و خالی در این بافت، گونه 3طرفه 
L شکل است. به گونه ای که واحدهای معماری  و2طرفه 
درونگرا بوده و در اکثر آن ها حیاط از 2 تا  3 جبهه بوسیله 
بناها محصور شده است و حیاط مرکزی ایجاد نموده است. 
در برخی موارد در بافت کهن تا حدود %80 قطعه تفکیکی 

6-1-1. مجموعه باقری
این بنا مربوط به اوایل دوره پهلوی است و در گرگان، محله 
سرچشمه واقع شده است. خانه از ترکیب متناوب فضاهای 
باز و بسته و بر اساس نوعی سازماندهی مجموعه  ای ساخته 
شده است که حیاط های تقریبًا غیرهندسی و متعدد، در آن 
فعلی  وضعیت  در  بنا  این  می کنند.  بازی  برجسته  نقشی 
اگرچه  اندازه و فرم های گوناگون است.  با  دارای 7 حیاط 
به  وقتی  )به ویژه  بنا   و مسقف  بسته  بررسی فضاهای  در 
ونظمی  هندسه  شوند(  گرفته  نظر  در  جزءبه جزء  صورت 
آشکار در سازماندهی و ترکیب جرزها و بازشوها به چشم 
گرفتن  نظر  در  با  و  بنا  به  کلی  نگاهی  در  اما  می خورد؛ 

مجموعه فضاهای باز و بسته باهم، نقش این هندسه بسیار 
کمرنگ می شود و انتظامی خاص به چشم نمی آید. از دیگر 
نکاتی که در باب معماری این بنا قابل اشاره  است؛ همراهی 
و ترکیب درایتمندانه معماری برونگرا با درونگرایی کلی و 
غالب بنا است. ای نبرونگرایی حاصل نوع فرهنگ و روابط 
اجتماعی مردم منطقه و نیز الزامات محیطی و اقلیمی است. 
بناهای خانه تقریبًا الگوی مستطیل یا ذوزنقه دارند و یا از 
الحاق یک حجم مربعی به بدنه ی اصلی بنا که مستطیل 
است؛ تشکیل شده است. تناسبات در قسمت های مستطیل 

شکل 1 به 3 در پالن می باشد.

شده  ساخته  فضای  درصد  کرده است.  اشغال  پر  فضای  را 
مساحت  همچنین  است.  بیشتر  کوچک تر،  قطعات  در 
است  شده  ساخته  فضای  باقیمانده ی  که  مرکزی  حیاط 
در قطعات بزرگ تر، بیشتر است. در مجموع بافت قدیمی 
بناها  پالن  اما  است  متراکم  و  فشرده  سرچشمه،  محله 
به جهت تأمین تهویه ی طبیعی و ایجاد کوران هوا بصورت 
شهرسازی  به منظور جست و جوی  شده است.   طراحی  آزاد 
ریخت شناسی،  منظر  از  محله  این  بافت  در  اسالمی 
هنجارهای مورد نظر در محله سرچشمه بررسی شده است 

که در جدول شماره 2 به اختصار شرح داده شده است.

ــت نقشه 1. محدوده بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی شهرگرگان ــای برداش ــهرگرگان، مجموعه ه ــمه ش ــه سرچش ــدوده محل ــه 2. مح نقش
ــده اند. ــش داده ش ــگی نمای ــگ مش ــه رن ــده ب ش
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تصویر 1. حیاط باقری ها

تصویر 3. حیاط خانه تقوی ها

تصویر 2. پرسپکتیو خارجی یکی از حیاط

تصویر 4. نمای خانه تقوی ها

نقشه 3. موقعیت مجموعه در محله

نقشه 4. موقعیت خانه تقوی ها در محله

6-1-2. مجموعه تقوی ها
مجموعه ی  است.  قاجار  دوره  بناهای  از  مجموعه  این 
فرعی  و  اصلی  حیاط  ده  از  بیش  شامل  تقوی،  تاریخی 
مستطیل  مربع،  الگوی  از  نیز  آن  حیاط های  فرم  که  بوده 
به سمت جنوب  بنا  تبعیت می کند. جهت گیری  نامنظم  و 
مطلوب،  باد  از  بهره گیری  برای  پالن  کشیدگی  و  غربی 
شرقی- غربی است. نسبت فضاهاي خالي به فضاهاي پر 
در این پالک کمتر است. در مجموع این بنا توانسته است 
نماید. پالن  ایجاد  را در مجاور معبر  لبه اي نسبتًا منسجم 
استثناها،  برخی  از  گذشته  مجموعه،  این  ساختمان های 
مستطیل یا مربع -یعنی با زاویه 90 درجه- است. در بیشتر 
وجود  درحیاط  درجه   90 از  غیر  دیگری  زاویه های  موارد، 
دیگر  از ساختمان های  دارند. عمومًا هر ساختمان مستقل 

مجموعه  شرق  طرف  ساختمان  حتی  است.  شده  ساخته 
به طوریکه  بازی قرار گرفته است.  تقوی در میان فضای 
ساختمان صاحب چهار نما گردیده است. همه ی خانه ها با 
وجود ریزدانه بودن قطعات بر لزوم داشتن سبزینگی و حیاط 
در خانه های خود تأکید داشته اند و به همین دلیل در تمامی 
خانه ها حیاط به عنوان عنصری جدائی ناپذیر وجود دارد. در 
داخل هر حیاط مجموعه تقوی یک حوض طراحی شده که 
دسترسی ساکنین آن حیاط را به آب آسان می ساخته است. 
حریم  حفظ  به  توجه  با  بافت  این  در  فضا  و  توده  الگوی 
همسایگی و بهره گیری از کوران هوا صورت گرفته است و 

در مجموع منطبق با اصول اقلیمی منطقه می باشند.
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6-1-3. خانه شیرنگی
خانه شیرنگی مربوط به دوره ی پهلوی است و به صورت 
و  حیاط  وسط  در  طبقه  دو  در  مرکزی  ساختمان  یک 
ساختمان های جنبی دیگر در اطراف حیاط ساخته شده و 
دارای دو حوض است. توده از لحاظ ریخت شناسي داراي 
جلوه  غیرهندسي  را  بنا  کلی  فرم  که  است  فرجي  و  خلل 
مي دهد. از لحاظ توده گذاري، توده ها در سطح پالک پراکنده 
هستند و تشکیل حیاط هایی با فرم نامنظم را داده اند. نسبت 
فضاهاي خالي به فضاهاي پر در این بلوک کمتر مي باشد. 
درکل، این بلوک بافتي نیمه منتظم دارد و توده ها با استقرار 

6-1-4. امامزاده نور
این بنا در بخش مرکزی، در گذر محله سرچشمه واقع شده 
است. بنای امامزاده نور بنای آجری که شامل دوازده وجه 
است که از خارج دوازده ترک و از داخل چهارگوشه مربع 
شکل می باشد. حیاط امامزاده معروف به گورستان امامزاده 

ویژگی  اند.  یافته  سامان  شرقي-غربي  و  شمالي-جنوبي 
می توان  را  غالب  تمایل  است.  قطعات  جهت گیری  دیگر، 
با  اگرقطعات  قبله( دانست.  به جنوب )جهت  جهت شمال 
شکل های نامتعارف و تعداد اضالع پرشمار را کنار گذاشته 
و اشکال قطعات دیگر نیز کمی ساده شوند؛ مشاهده خواهد 
شد اکثر آنها پالک هایی با شکل 4ضلعی هستند که تقریبًا 
این  خانه های  در  حیاط  دارند.  ذوزنقه  یا  مستطیل  الگوی 
بافت عنصری جدائی ناپذیر می باشد. حیاط های غیر هندسی 

و متعدد در این بناها نقشی برجسته ایفا می کنند.

اطراف  بافت  نامنظم می باشد. در مجموع،  با پالنی  و  نور 
امامزاده که حاوي محصوریت کافی و انسجام در پیوستگي 
کالبدی جداره ها می باشد؛ منجر به آن شده است که این 
مکان  به عنوان یک قرارگاه رفتاری فعال در بین ساکنین 

بافت نقش ببندد.

تصویر 5. نمای خانه شیرنگی

تصویر 7. نمای امامزاده نور

تصویر 6. حیاط خانه شیرنگی

تصویر 8. نمای امامزاده نور و مناره تاریخی 

نقشه 5. موقعیت خانه شیرنگی در محله 

نقشه 6. موقعیت امامزاده نور در محله 

7. تحلیل یافته  ها
گرگان،  شهر  تاریخي  بافت  ریخت شناسی  درباره  بحث   
وابسته به شناخت خصوصیات این بافت است. از این رو، به 
منظور بررسي و مطالعه مورفولوژی محله سرچشمه شهر 

گرگان، با استفاده از چارچوب و مباني نظري ارائه شده، در 
بر اساس مشاهدات میدانی و اسناد موجود  بافت آن  ابتدا 
بررسي گردید که در جدول 2 به اختصار ارائه شده است. 
هنجارهای  داشتن  نظر  در  با  متناظر،  شکلي  به  ادامه  در 
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با توجه به دیدگاه  ریخت شناسی در شهرهای اسالمی و 
متخصصان، بررسي و تحلیل ساختار بافت کالبدي تاریخي 

شهر گرگان، مورد توجه قرار گرفته است.

محدوده بافت سرچشمه نمونه
از ترکیب فضای میدانگاهی مقابل امامزاده نور با گذرهای پرپیچ وخم بافت، در مجموع یک بافت همپیوند شکل یافته است که 
همگی نشان دهنده ارتباط قوی فعالیت ها در بافت وترکیب فضائی می باشد. برای نمونه اگر گذری که از خیابان اصلی به داخل بافت 
امتداد می یابد و از رشته ای فضاهای ایستا وپویا تشکیل شده است را در نظر بگیریم؛ هرفضا با فضاهای مجاور ارتباط منسجمی دارد. 
در بعضی نقاط ارتباط از نظر تقابل فضاهاست و در نقاط دیگرتفاوت فضاها برحسب تناسب و ترکیب و مصالح و مانند آن می باشد. 
در نتیجه در ناظر گیرایی و کشش بصری با حرکت از فضایی به فضای دیگر ایجاد می شود. اصل ارتباط در بناهای داخل بافت نیز 

قابل مشاهده است. با وجود عناصری مانند ستون، طاق نماها، نرده ها و اجزای تزئینی، ارتباط اشکال، مفهومی نوتر می یابد.

تصویر 9. امامزاده نور

ارتباط

بافت کهن از پیوستگي کالبدي کاملي برخوردار است. این پیوستگي عمدتًا نتیجه همجواري دانه هاي تشکیل دهنده ی 
بافت است که در مواردي بلوک هایي با طول و عرض قابل مالحظه مي سازد. در این بافت، انسجام و پیوستگی میان 
فضاهای شاخص و بناهای تاریخی باارزش، حس پیوستگی را در ناظر به وجود آورده که با حرکت در بافت قابل مشاهده 

است. پیوستگی بافت در نتیجه ارتباط قوی مراکز محالت و گذرهای اصلی می باشد.

تصویر 10. پیوستگی موجود در بدنه خارجی مجموعه تقوی ها

پیوستگی

تقریبًا تمامی بافت ارگانیک و نامنظم است. پیچیدگی که در معابر و پالن بناها وجود دارد و حاصل پاسخگویی به 
نیازهای اقلیمی ساکنان بافت می باشد؛ عالوه بر تأمین امنیت اهالی به ایجاد تنوع و پرهیز از یکنواختی فضاها کمک 
نموده است. معابر بافت به 3 دسته کلی تقسیم می شوند: 1.معابر اصلی با عرض 4/5 تا 6/5 متر که در مسیر آب شبکه 
شهر قرار می گرفت. 2. معابر فرعی با عرض 3 تا 4/5 متر و جهت غالب شرقی غربی که معابر اصلی را به مراکز محالت 

متصل می نمود. 3. معابر بن بست با عرض 1 تا 2 متر که چندین همسایه را در خود جای می داد.

دسترسی

تصویــر 11. نمونــه ای از معابر بن بســت 
بافــت بــا عــرض 1 تــا 2متر

ــر فرعــی  تصویــر 12. نمونــه ای از معاب
بافــت بــا عــرض 3-4/5 متــر

جدول 2. بررسی زیرهنجارهای حاصل از دیدگاه های توسلی، نقی زاده و نقره کار در محله سرچشمه گرگان
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بافت قدیم گرگان، بافتی کاماًل همگن با پوشش سفالی است و هیچ جا خط افق و اختالفات ارتفاعی که در نمای 
ساختمان ها است؛ دیده نمی شود. زمین ها و ساختمان هاي کوچک به یکدیگر نزدیکترند و بازتاب آن در تأثیرات بصري 
به صورت فشردگي دیده مي شود. تداوم و یکپارچگی جداره های بافت در مجموع غنای بصری را برای ناظر تأمین 
می نماید. ترکیب هماهنگي از خطوط، فرم، رنگ و بافت در جداره های بافت، کیفیات بصري را ارتقا داده است. عنصر 
خط آسمان در این بافت، تجلي گاه ترکیب فرم در کالبد خیابان به شمار مي رود و مظهر نظم و تنوع در سیماي محله 
است. تناسبات و خطوط تقسیم پنجره، بالکني ها، پنجره هاي طولي راه پله، عناصر معماري، تداوم و هارموني رنگ آجری 

و سفال ها مجموعًا ریتم بصری را در زمینه جداره برجسته مي کنند.

تصویر 12. تناسبات، پیوستگی، تزئینات و اختالفات ارتفاعی در جداره خارجی مجموعه تقوی، حس تداوم بصری را تقویت می نماید.

تداوم بصری

از خصوصیات مهم فضاهای متباین، پهن و باریک شدن فضا و همچنین سرباز و سربسته بودن آن است. این ویژگی در 
بافت محله سرچشمه بوضوح قابل مشاهده است. گذر تنگ و باریک مجاور مجموعه باقری که به یکباره به گشودگی 
مقابل امامزاده نور می رسد؛ نمونه ای از ترکیب پیوسته فضاهای متباین است. برخی از قسمت ها ارتفاعات متفاوت دارند 

که این امر احساس مجذوب کننده ای از تباین را در ناظر ایجاد می کند.

تصویر 13. نمونه ای از فضاهای متباین در گذرهای محله سرچشمه؛ )مأخذ: توسلی(

تباین

در محله سرچشمه، زمین ها به دلیل حدود مالکیت دارای اشکال بسیار متنوعی هستند. دربین آنها زمین های با 4 ضلع 
تا زمین هایی تقریبًا بی شکل را می توان مشاهده کرد. برای نمونه مجموعه باقری ها بنائی 16 ضلعی می باشد. این تنوع 
شکلی به همراه تفاوت در اندازه و تناسبات، تنوعی را موجب می گردد که خاص بافت های ارگانیک است. این تنوع را در 
نظام کاربری ها نیز می توان مشاهده نمود. گوناگونی فرم ها و فعالیت ها منجر به سرزندگی این محله و کشش مردم به 
درون بافت می شود. وجود میراث فرهنگی در مجاورت با بنای امامزاده نور به عنوان نشانه هویت بخش و خانه باقری ها 
که اکنون محل تجمعات اهل هنر و فرهنگ می باشد؛ سرزندگی و تعامالت اجتماعی را بسیار تقویت نموده و ضامن 
تنوع در محله هستند. آنچه در خصوص شکل کالبدی و نوع چیدمان فضاها در شبکه بافت محله سرچشمه حائز اهمیت 
می باشد؛ بیان کننده این نکته است که فضاها به گونه ای از پی هم پدیدار شده اند که عابر، فضاهای متفاوت و قابل تمایز 

از یکدیگر را به عنوان فضاهای متوالی با هم ادراک کرده است.

تنوع
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با نگاه کلی بر تک بناها و مجموعه محله سرچشمه، ریتم های متنوع و مختلف جداره را درک می کنیم که حس تداوم 
بصری را تقویت نموده و تعادل و تناسب در آنها به خوبی قابل مشاهده است. اغلب بناهای داخل بافت به دلیل قرار گرفتن 
در پیرامون حیاط مرکزی از نوعی تقارن، تعادل و ریتم خاصی برخوردار است و تناسبات کلی افقی و عمودی جداره ها، 
درب ها و پنجره ها در ارتباط با کل بافت، تعادلی چشم گیر را به نمایش گذاشته است. وجود این اصل، فقط مختص ظاهر و 
نمای ساختمان نمی شود و می تواند کاربرد گسترده ای در پالن، سازه و مصالح نیز داشته باشد. برای نمونه استفاده از مصالح 
متناسب با اقلیم منطقه در بناهای بافت، مصرف انرژی را در بنا متعادل می کند و آسایش حرارتی ساکنان را تأمین می سازد.

تصویر 14. پرسپکتیو دید پرنده بافت

تعادل

آنچه در بافت محله سرچشمه، منجر به ایجاد بافت شهری هماهنگ شده، وجود ارتباط معنی دار میان جزء و کل است. 
مجموعه های باارزش  به عنوان اجزای تشکیل دهنده بافت تاریخی گرگان به گونه ای در کنار یکدیگر نظم می گیرند 
که نه تنها توسط ابعاد کمی و کیفی خود به عنوان یک جزء بر فضاهای عمومی تأثیر گذارند؛ بلکه در ترکیب با یکدیگر، 

کلیتی واحد را ایجاد می نمایند.

تصویر 15. مجموعه بناهای بافت، وحدت مجموعه را پدید می آورد.

ترکیب

8. نتیجه گیری
ارتباط،  از هنجارهای کیفیات محیطی نظیر تعادل،  برخی 
پیوستگی، تباین و... غالبًا در ساختار ریخت شناسی شهرهای 
ایرانی- اسالمی نمود یافته اند. این نمودها را می توان به 
طور مشّخص در هسته تاریخي بسیاری از شهرهای جهان 
اسالم مالحظه نمود. گرگان از جمله شهرهای است که به 
در هسته  را  یاد شده  نمودهای  زیاد،  تاریخی  سابقه  دلیل 
ایران و  به  با ورود اسالم  بازتاب داده است.  تاریخی خود 
در  تنها  نه  شهرگرگان  مورفولوژی  گرگان،  شهر  تصّرف 
بدون  بلکه  نگرفت؛  قرار  اسالمي  شهر  ساخت  با  تقابل 
را براي ظهور  تغییر در ساختار اصلي، زمینه و بستر الزم 
و تقویت عناصري نظیر مسجد جامع، امامزاده نور، مدرسه 

نعلبندان فراهم آورد. در  بازار  تقوی، حسینیه ها، تکیه ها و 
این میان اماکنی نظیر مسجد جامع شهر و امامزاده نور به 
توانسته است  اجتماعي خود  و  پررنگ مذهبي  دلیل نقش 
تا به امروز فعال و سرزنده باقي بماند. عمده شباهت بافت 
الگوهای  زمینه  در  اسالمی  شهرهای  به  سرچشمه  محله 
قطعه بندی است که همانند شهرهای کهن اسالمی بافت 
پیچیده و درهم تنیده ای دارد. هندسه ارگانیک قطعات، ابعاد 
متنوع بلوک ها و شبکه دسترسی موجود در بافت، دلیلی بر 
این مدعاست. ویژگی بعدی درون گرایی منحصربه فرد آن 
می باشد که هم در ساختار محله و هم در بناها به وضوح 
اماکن و عناصر شاخص  به یکباره نمایش  مشهود است. 
داده نمی شوند؛ بلکه با گذر از کوچه های پرپیچ وخم بافت 
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خود را شکوفا می سازند و از این طریق به ایجاد فضاهای 
به گونه ای در دل  متباین کمک می نمایند. مرکز محله ها 
بافت قرار گرفته اند که افراد غریبه به راحتی به آن نفوذ پیدا 
نمی کنند. به لحاظ تراکم، تناسبات، طبقات و هندسه احجام 
حیاط  تشکیل  که  اند  گرفته  قرار  هم  کنار  در  گونه ای  به 
مرکزی داده اند و تداوم بصری را با استفاده از عناصر به 
کاررفته در نماها تقویت می نمایند. وجود حیاط مرکزی در 
بیشتر خانه های این محله عالوه بر کارکرد اقلیمی و توجه 
ساکنان به طبیعت، برای حفظ محرمیت ساکنان خانه -که 
با اصول شهرسازی اسالمی نیز سازگار است- شکل گرفته 
است. ارتباط بین فضاهای پر و خالی، پیوند قوی با طبیعت 
و در نهایت ایجاد فضاهایی در مقیاس انسان برای عطف به 
درون که با سایر شئون جنبی نظیر تعادل، پیوستگی، تباین 
و وحدت عجین شده است؛ زنجیره واحدی را در قلب محله 
ارتباط  که  مفهومی  وحدت  است.  نموده  ایجاد  سرچشمه 
دارد؛  بافت  ساکنان  فرهنگی  و  تاریخی  نگاه  با  مستقیمی 
سیمایی واحد به محله عرضه می دارد که همه عناصر در 
جهت وحدت کل مجموعه عمل می کنند. در واقع عناصری 
بکار  هماهنگ  مصالح  و  نرده ها  جداره ها،  پنجره ها،  مانند 

رفته در بناها در تعیین تداوم بصری نقش می یابند.
سرچشمه  تاریخی  بافت  از  امروزه  آن چه  ارتباط،  این  در 
باارزش  بناهای  از  گسسته  مجموعه اي  است؛  مانده  باقي 
نور،  امامزاده  تقوی ها،  خانه  باقری ها،  خانه  نظیر  تاریخی 
بسیاری  است؛  ذکر  به  معابر می باشد. الزم  و شبکه  تکیه 
اتومبیل  به  ساکنان  روزانه  نیاز  علت  به  گذشته  معابر  از 
کاروان سراها  و  حمام ها  نظیر  عناصري  و  شده اند  عریض 
تخریب  و  متروک  عملکردی  درسازمان  تغییر  واسطه  به 
شده اند. درحقیقت، ساختار مورفولوژی این محله در گذشته 
در  نیز  هم اکنون  است.  بوده  اسالمی  الگوهای  با  مطابق 
بناها و معابری که بازسازی و تخریب نشده اند؛ عناصر به 
ریخت  بررسی  با  مانده اند.  باقی  خود  گذشته  همان شکل 
عناصر شاخص نظیر مجموعه باقری ها، مجموعه تقوی ها، 
خانه شیرنگی و امامزاده نور که از گذشته باقی مانده اند؛ 
ایرانی-  شهرسازی  و  معماری  هنجارهای  از  نمودهایی 
اسالمی قابل مشاهده است. اما با ورود مدرنیته و پیشرفته 

شدن سبک زندگی، ساکنان بافت به دلیل پاسخگو نبودن 
بازسازی و  به  اقدام  بافت کهن،  نوع معماری وشهرسازی 
به  رفته منجر  رفته  امری که  بنای خود می کنند.  تخریب 

نابودی یادگارهای با ارزش گذشته می شود. 
بعد  در  که  مي دهد  نشان  پژوهش  این  یافته هاي  بنابراین 
ایراني- شهر  ساختار  در  گسترده  تغییرات  ریخت شناسی، 

اسالمي گرگان، وجود نداشته است. اما مداخالت کالبدی 
اخیر صورت گرفته است خطر  گسترده که طی چند دهه 
اضمحالل ساختار ریخت شناسی بافت را در پی دارد. این 
در  شد.  آغاز  جدید  خیابان کشی های  با  عمدتًا  مداخالت 
حقیقت، وجود خیابان در بافت تاریخي شهر عالوه بر این 
که به لحاظ کالبدي باعث تخریب و گسستگي بافت شده 
است؛ ساختار سلسله مراتبي شبکه معابر و عناصر عملکردي 
ازاین رو،  است.  کرده  عمیق  دگرگوني  دچار  نیز  را  آن 
تغییرات کالبدي، مقّدمه اي بر تغییرات ریخت شناسی شهر 
گرگان است که مي تواند بر عملکرد عناصر سازنده ی این 
در  اساس،  این  بر  باشد.  تأثیرگذار  مستقیم  طور  به  محله 
مسیر احیای هنجارهای کیفیات محیطی وابسته به ریخت، 
محله ی مورد مطالعه نیازمند باززنده سازی در بناها، مراکز 
باقری ها،  قدیمی همچون مجموعه  اماکن عمومی  محله، 
ساختمان های  جانمایی  می باشد.  و...  تقوی-ها  مجموعه 
نوساز در زمین های خالی یا روی بناهای مخروبه نیز باید 
به گونه ای باشد که بر اهمیت این مجموعه های یادمانی و 
اسالمی تأکید کند. عمارات باارزش گذشته اگر قرار است 
حفاظتی  رویکرد  و  سطحی  تغییرات  با  باید  بمانند  باقی 
آنها  بتوان فرسودگی کالبدی و عملکردی  تا  مرمت شوند 
را تاحدی جبران نمود. لذا ضروری است تا اصول طراحی 
شناختی  کالبدی-ریخت  خصوصیات  و  قدیمی  بافت های 
طراحی  جهت  الگوها  این  از  بتوان  و  گردد  شناسایی  آنها 
در بافت های جدید شهری استفاده کرد. هم چنین در روند 
باززنده سازی می توان شرایطی را فراهم کرد تا بهره برداران 
وکیفّیات  زیبایی ها  مناسب،  بتوانند طی یک سلسله مراتب 
بنا را درک کنند و به ارزش های آن پی ببرند. بنابراین برای 
باززنده سازی باید از درون بافت الهام گرفته شود. خانه ها، 
بدنه، جداره ها، کیفیات بصری و... از بافت کهن استخراج 
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گردد و در توسعه های جدید مورد استفاده قرار گیرد. در واقع 
وظیفه شهرسازی اسالمی این است تا ارزش های اسالمی 
را با نیازهای امروز تطبیق دهد و به ساخت شهر اسالمی 

کمک نماید.
مؤخره

افراد متعددی از جمله توسلی، نقی زاده و نقره کار در زمینه 
بصورت  که  داشته اند  ارزشمندی  مطالعات  ریخت شناسی 
تئوری بیان نموده اند.؛ اما دیدگاه جامعی که بتواند این مسأله 
را بصورت عملی در مورد پژوهی مورد نظر پیاده سازد وجود 
نداشته است. برای پرداختن به این مسأله می توان از زوایای 
دیگری به موضوع پرداخت. بنابراین، در محله سرچشمه با 

استفاده از سنجه های حاصل از نظرات این سه متخصص، 
به آزمون ایرانی-اسالمی بودن محله مورد نظر می پردازیم. 
بر این اساس، کیفیات محیطی از منظر ریخت بررسی شده 
مورد  سرچشمه  محله  در  آن  به  وابسته  زیرهنجارهای  و 
اسالمی  مؤلفه های  مشاهده  با  است.  گرفته  قرار  مطالعه 
این  به  نظر،  مورد  در محله  دیدگاه صاحبنظران  از  برآمده 
با  نتیجه می رسیم که زیبایی در این محله جاری است و 
نگهداری، احیا و باززنده سازی این معیارها می توان زیبایی 
از دیدگاه  باززنده سازی  بدیهی است  نمود.  القا  بافت  به  را 

منظر نیز می تواند سرآغاز پژوهش دیگری باشد. 
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Abstract

Despite the existence of rich cultural, historical and technological foundations in the architecture 
and urbanism of Iran, current condition depicts weaknesses, inadequacy, deficiency, alienation 
and identity crisis. The lack of a systematic approach toward Islamic urbanism for implementing 
sympathetic demands is one of the most important contemporary issues. This subject is particularly 
obvious in regeneration of historical urban textures, while Islamic cities are physical masses that 
can convey the past traditions of a society to the new generations in the modern world. The absence 
of a systematic approach for explaining the characteristics of Islamic urbanism deteriorates the 
conditions. In fact, historical textures are parts of the modern cities which could be realized as 
the signs of Islamic models with a little attention to their half-dead bodies. Each historic fact in 
order to play aprominent role in its current environment and to be further than an antique object 
must locate in a dynamic space. That is because the continuity of the life and dynamism of a city 
in contemporary world demand adaptingand responding to cultural, economic and other needs 
of modern citizens. Iranian-Islamic cities have been facing explicit morphological changes since 
early 1900s. Hence, studying thesecities, concepts related with urban restoration and associated 
literature in the context of urban morphology, thisresearch tries to develop Islamic models which 
have compatible and responsive Islamic atmosphere, and linkIranian-Islamic values to the physical 
body of the cities. It is expected that old textures of temporary cities, which are splendid heritages 
of Iranian-Islamic cities and are found everywhere, can be centers for thinking, performing and 
modeling in local architecture and urbanism, but it rarely occurs. The mentioned problem is more 
observable especially with regard to morphological aspects. In other words, regarding related 
environmental qualities, the contrasts between former and contemporary forms of historicaltextures 
in Iranian-Islamic cities is the pivot of designing challenges that should be considered. This paper, 
aims to identify morphological norms from an Islamic architectural point of view, while defining 
Islamiccities and their components and criteria, besides comparing the historical districts of Gorgan 
city with ancient Iranian-Islamiccities. Following these aims, case study strategy is chosen, and 
the historic texture of Gorgan city, which had agreat effect on the evolution of this historic city 
and has been especially important in the period of Qhjardynasty, is selected as case study. The 
reason for this choice is that there are important signs of this period in thementioned case study, 
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and they are the architectural and urbanism heritage of recent centuries.With regard to the necessity of 
implementation of Islamic urbanism heritage in contemporary cities, the goal ofthis research is not to 
reach a monotonous prototype for all urban areas. Instead, its aim is to utilize the criteriain each city in 
accordance with proper type of values and chronological aspects. So that, the questions of this study are: 
Which factors can be used to evaluate the historical texture of Sarcheshmeh neighborhood in Gorgan 
city in order to reach an Iranian-Islamic prototype?  And how can the mentioned factors be used? And 
finally, Does  the  morphological  structure  of  thisneighborhood  follow  the  systematic  arrangement  
of  Islamic  cities?  Having a comparative approach, this research is the result of frequent observations 
and surveys of Sarcheshmeh historic district and the analysis ofcollected data, as well as the comparison 
of the experts’ views. To use the rules, principles and reflected paradigms in such contexts, qualitative 
method and case study strategyapplied to do this research. Firstly, by using documentary studies, 
theoretical basics of morphology, Iranian-Islamic urbanism and urban restoration were explained. Then, 
by utilizing archival studies the viewpoints ofdifferent persons including Tavasoli, Naghizade and 
Noghrekar about morphology were perused. As a result, thenorms such as associativity, permeability, 
diversity and unity for evaluation of selected districts were defined.Afterward,  referring  to  the  
comments  of  the  mentioned  theorists,  the  selected  neighborhood  has  beencomparatively studied. 
After extraction of the relevant criteria, identification of morphological qualities weredone by the mean 
of surveys and site photos to refine the variables. As mentioned above, the analysis of thecontents is one 
of the techniques of this research and its type is developing– practical.The consequences of the study 
show that the morphological norms derived from the opinions of differenttheorists such as Naghizade, 
Tavassoli and Noghrekar are obviously reflected in Sarcheshmeh district, and themorphology of old 
parts of Gorgan city pursue Islamic prototype this Iranian-Islamic city.  Gorgan city can beconsidered 
among prominent cities in Iran that are established based on the principles and morphology system of 
Iranian-Islamic urbanism. Nonetheless, since the rise of Pahlavi dynasty and Reza khan’s modernism, 
theseprinciples  have  been  gradually  vanishing,  and  this  manner  resulted  in  vast  changes  of  many  
historicneighborhoods of the city in recent years. Hence, there has been no vast change in the structure 
of Iranian-Islamic structure of this city. However, the vast physical interferences in recent decades lead 
to the collapse ofmorphological structure.

Keywords:Islamic City, Urban Restoration, Morphology, Gorgan City, Sarcheshmeh Neighborhood.
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