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به دنبال الگوی  کمونیستی حاکم بر فضاهای شهری در دوره پیش از استقالل گرجستان، منظر شهری و معماری 
بناها نیز تحت تأثیر اندیشه های سوسیالیستی قرار گرفت .اگرچه ساختار کلی شهرهای امروز گرجستان چهره کلی 
ارتباطات سیاسی،  افزایش  با  بلوک شرق،  از  استقالل و جدایی  از  اما در سال های پس  دنبال کرده،  را  الگو  همان 
اجتماعی و فرهنگی با غرب، هم راستا با میل به جهانی شدن و تالش برای جذب بیشتر گردشگر، این تغییر را شدت 

بخشیده است.
در سال های اخیر، اتخاذ دو رویکرد "سنت گرایی" و "غرب گرایی" رویکردهای غالب در معماری و شهرسازی کشور 
و  که در معماری، منظر  بر آن است  و مؤلفه های حاکم  به فرم های سنتی  بازگشت  اول  گرجستان هستند. رویکرد 
از  استفاده  با  الگوهای کالسیک غربی  این رویکرد،  به ویژه در شهرهای جدید دیده می شود. در  طراحی شهرها، 
مصالح سنگی و جزئیات زیاد در نمای بناهایی با کاربری های گوناگون اجرا شده است. رویکرد دوم، ساخت بناهای 
فرم گرا و استفاده از عناصر شهری مدرن برای ایجاد هویتی نو و جذب گردشگر است. این بناهای دستوری، فارغ از 
ارزش های زیباشناسانه بومی و بدون توجه به زمینه فرهنگی و اجتماعی، به عنوان کانون  توجه بصری در شهرها ی 
راستای  در  تالشی  را  شهری  فضاهای  و  بناها  معماری  در  سنت گرا  رویکرد  می توان  هرچند  می  کنند.  نقش  فای  
هویت مند کردن منظر شهرهای منطقه قلمداد کرد، اما این رویکرد در حد تقلید از معماری گذشته غربی و گرته برداری 
فرمال تقلیل یافته است. رویکرد  دوم نیز با اهداف اقتصادی و رقابت با کشورهای غربی بدون توجه به ویژگی های 
فرهنگی، عملکردی، جغرافیایی و تاریخی این منطقه، تنها به ایجاد چهره  ای آشفته و التقاطی از شهر منجر شده است.

فصل مشترک و معضل هر دو رویکرد جاری، بی  توجهی به مسئله هویت و ابعاد هویتی معماری آینده قفقاز است. 
هویت به معنای تداوم یک فرهنگ در طول تاریخ یک ملت، در هر دو رویکرد به فراموشی سپرده شده است؛ در 
رویکرد اول با نگاه فرمال به سنت و تاریخ و در نگاه دوم با شیفتگی و تقلید محض از معماری غرب. ادامه پیداکردن این 
روند بدون شک به شهرهای بی هویتی می انجامد که در جستجوی گمشده  ای در تاریخ یا نایافته ای در غرب سرگردانند.

معماری جدید گرجستان، سنت گرایی، غرب گرایی، تفلیس.  

چکیده 

واژگان کلیدی



به دنبال هویت  در معماری جدید گرجستان 
51ريحانه حجتی،  مريم حسينی، صبا سلطان قرائی

رویکرد اول : سنت گرایی

این رویکرد که در معماری، منظر و طراحی شهری گرجستان به 
خصوص شــهرهای جدید آن دیده می شود، بر تاریخ و مؤلفه های 
حاکم بر آن مانند استفاده از عناصر کالسیک1 در قالب های گوناگون 
تأکیــد دارد. در ایــن رویکرد با بــه کارگیری الگوهای کالســیک 
طراحی های جدید تا اســتفاده از مصالح ســنگی با جزئیات فراوان 
مواجه هســتیم. استفاده از تاق های رومی و ســنتوری ها در نمای 
اصلــی بناها، وجود مجســمه  الهه هــای یونان و روم باســتان در 
میدان های شــهری، نشــان از عالقه به بازآفرینــی این الگوها در 
ساخت وســازهای جدید دارد. به طور کلی می توان طلب هویت را 

در این رویکرد با دو راهکار مشاهده کرد : 

1. مداخله در بافت و احیای آن براســاس تکرار 
الگوهای سنتی

در خیابــان روســتاولی یکــی از معروف تریــن خیابان های این 
شــهر در بافت قدیم تفلیس، ساخت و ســازهای جدیــدی در کنار 

گرجســتان به عنوان یکی از کشــورهای اتحاد جماهیر شوروی 
ســابق در منطقــه قفقاز، از تاریــخ و فرهنگ کهن و ریشــه داری 
برخوردار اســت. پس از فروپاشــی شوروی، گرجســتان همچون 
دیگر کشورهای اســتقالل یافته این حوزه، در پی نوسازی شهرها 
و ساخت وســازهای جدید بوده اســت. برخی از این ساخت وسازها 
به منظور احیای کاربری های مغفول دوره کمونیسم ازجمله بناهای 
مذهبی و تجاری و برخی دیگر به دنبال توســعه شــهر بوده است. 
جنبش نوســازی و احیــای بافت های تاریخــی در دو دهه اخیر از 
سیاست های توسعه کالن برنامه ریزی شهری در گرجستان تبعیت 
می کند. تاریخ تحوالت شهر تفلیس را می توان به سه دوره سنت، 

کمونیستی و پس از استقالل تقسیم کرد. 
بنیان گذاری تفلیس به عنوان پایتخت باســتانی گرجســتان، به 
قرن 5 پیش از میالد بازمی گردد. این شــهر قرن ها به عنوان مرکز 
امپراتوری گرجســتان و نقطــه عطف راه های ارتباطی از آســیای 
مرکزی به دریای سیاه به شــمار می رفته است. ازلحاظ فرهنگی، 
تفلیس همواره شهری با اقوام و مذاهب گوناگون بوده و امروزه نیز از 
مراکز مهم مسیحیت ارتدکس به شمار می رود. این شهر بارها مورد 
هجوم بیگانــگان قرارگرفت و به همین خاطر آثار معماری بســیار 
اندکی از دوره های پیشــین در آن وجــود دارد. آخرین هجومی که 
موجب تخریب بســیار زیاد این شهر شد، به 1795 میالدی توسط 
آغامحمدخان قاجــار بازمی گردد. در اوایل قــرن نوزدهم میالدی 
امپراتور گرجستان، ایراکلی دوم، تفاهم نامه ای با امپراتوری روسیه 
برای حفاظت از ســرزمین گرجســتان امضاء کرد که به موجب آن 

ســاختمان های دوره کمونیســتی دیده می شــود. این ساختمان ها 
با درنظرگرفتن الگوهای ســاختمان های موجــود در بافت طراحی 
شــده اند. نماهای کالسیک و منظم و مصالح سنگی با طیف رنگی 
مشابه این ســاختمان ها، در همگن سازی بافت شهری بسیار مؤثر 
بوده اســت. میدان ها و فضاهای باز شــهری تفلیس با به کارگیری 
مجسمه ها و مبلمان شهری هماهنگ با جداره های تاریخی اطراف 
آن ســاماندهی شــده اند. برخی میدان هایی که برای حرکت سواره 
طراحی شده اند نیز به نحوی از الگوهای کالسیک بهره برده اند. به 
عنوان مثال میدان آزادی که یکی از مهم ترین میادین شهر تفلیس 
به شــمار می رود، در گذشــته کانون بســیاری از حوادث تاریخی، 
سیاســی و اجتماعی بوده اســت. این میدان که در دوره امپراتوری 
روسیه به نام یکی از سرداران مشــهور-ایوان پاسکویچ- نام گذاری 
شــد، در دوره حکومت شــوروی به میدان "لنیــن" تغییر نام یافت 
و مجســمه او بر باالی ســتونی در مرکز میدان نصب شد و پس از 
اســتقالل گرجســتان میدان "آزادی" نام گرفت و به جای مجسمه 
لنین، تندیسی از "سنت جرج" که در حال کشتن اژدهاست جایگزین 
شد )تصویر1(. این مجسمه یادآور مجسمه های امپراتور دوران روم 
باســتان و تندیس خدایان در آگوراهای یونان است. اطراف میدان 

روس ها عهده دار بازســازی تفلیس شــدند و بازســازی کامل شهر 
 Van( را در حــدود 1850 تحت قوانین روس ها به انجام رســاندند
Assche & Salukvadze, 2012(. در فاصله سال های 1291 تا 1991 
میالدی که گرجســتان جزئی از اتحاد جماهیر شــوروی محسوب 
می شــد، اندیشــه های سوسیالیســتی حاکم بر فضاهای شــهری 
مانند الگــوی میکرورایان رواج پیدا می کند. همچنین اســتفاده از 
ســبك نئوکالسیسیســم در معماری بناها، کــه از ویژگی های دوره 
 .)Ibid( حکومت اســتالین اســت، در این دوره متداول می شــود
الگوی ساخت و ســاز شهری در دوره کمونیسم مبتنی بر خیابان های 
شــطرنجی برگرفته از مدرنیســم با قرائت مارکسیستی بوده و تکیه 
بر خیابــان اصلی به عنوان محل اســتقرار ســاختمان های دولتی 
و حکومتی از اصول شهرســازی این دوره اســت. گرجستان پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی دســتخوش رکود اقتصادی و 
هرج  و مرج نشــد، ولی از نظر اقتصاد ملی همچنان کشوری ضعیف 
محسوب می شود.  60 درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی 
می کنند. درآمد ســرانه این کشور در 2001 حدود 950 دالر برآورد 
شده است )Eurasianet ,2008؛ ابوالحسن شیرازی، 1387 : 2(. 
در 2000 میالدی طرح جامع شــهر تفلیس تدوین شد. در تدوین 
چشــم انداز هویت جدید شــهر، دو رویکرد متفــاوت پیش رو قرار 
گرفته اســت : سنت گرایی و جهانی شــدن. تحلیل این دو رویکرد 
می تواند مســیری که نقشــه جامع برای آینده تفلیس متصور شده 
اســت را نشــان دهد؛ مســیری به دنبال آفرینش یا احیای هویتی 

گم شده که در دوره کمونیست از این منطقه رخت بربست.

مقدمه
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تصویر1. باززنده سازی  بافت های  تاریخی  با الگوهای سنتی، میدان آزادی، تفلیس، گرجستان. 
عکس : سید امیر منصوری، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

آزادی، تاالر شــهر تفلیس، ســاختمان مرکزی بانک گرجستان و 
تعدادی ســاختمان های مهم دولتی قرارگرفته اند. ساختمان های 
مجاور میــدان کاربری های متنوعی دارند که بــا رویکرد حفاظت 
از ســبک تاریخی رایج در آن نوســازی و بازســازی  شــده اند. در 
مجاورت میدان که خیابان روســتاولی از آن آغاز می شــود، یکی 
از قدیمی ترین نواحی تاریخی شــهر تفلیس را می توان مشــاهده 
کرد. سیاست شهرداری حفاظت از این پهنه و نوسازی یا بازسازی 
ســاختمان های آن با رعایت الگوی پیشــین اســت. نکته مهم تر 
حفاظت از شــبکه معابر تاریخــی بافت بوده که به نظر می رســد 
مهم ترین سیاست احیای بافت اســت. حفاظت از مکان، امتداد، 
مقطع، ســیمای جــداره و دانه های مهم تاریخــی موجود، ارکان 

اصلی سیاست های حفاظتی معابر بوده است. 
هرچند اتخاذ این رویکرد از جانب مدیریت شهری تفلیس تا حد 
زیادی موفق بوده و توانسته بافت تاریخی این منطقه را حفظ کند، 
اما در برخی موارد اغراق در به کارگیری عناصر معماری کالسیک 
بــدون توجه به زمینــه و کاربری بناها، این رویکــرد را به رویکرد 
سنت گرایان نزدیک کرده است؛ جایی که تمامی بناها با پوسته ای 
کالسیک تزئین می شــوند. اصالت دادن به تاریخ هنر و معماری و 

نفی مقتضیات زمان اعم از شــرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ 
سیاســی به عالوه نادیده گرفتن قوه ابــداع و خالقیت هنرمندان و 
معماران در نظریات سنت گرایان معاصر مانع از شکل گیری و کشف 
رهیافت های مطلوب و پاســخگو در شرایط امروز معماری می شود 
)منصوری و تیموری، 1392(. تعریف فرمال از معماری و ضرورت 
استفاده و تکرار و تقلید از مصالح، اشکال، جزئیات و الگوهای تاریخ 
معماری که ســنت گرایان مطرح می کنند، واکنشــی افراطی در برابر 
افراط مدرنیسم در حذف کامل تاریخ از هنر و معماری است )همان(.

2. یادمان گرایی و هویت سازی با نمادهای معماری

یکــی از نمونه های معماری  جدید با الهــام از الگوهای نمادین، 
کلیسای "سامبا"، بزرگ ترین کلیســای تفلیس است که در مقیاس 
بسیار عظیم ساخته شــده تا در کنار کلیساهای متعدد تاریخی شهر 
همچون عنصری اغراق شده الگوی کلیساهای این منطقه را در ذهن 
تداعی کند. نمونه دیگر از نمادگرایی را می توان در میدان آزادی که 
یکی از مهم ترین میادین شهر تفلیس به شمار می رود مشاهده کرد. 
ایــن میدان که در دوره امپراتوری روســیه به نام یکی از ســرداران 
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مشــهور-ایوان پاســکویچ- نام گذاری شــد، در دوره اتحاد جماهیر 
شــوروی به میــدان "لنین" تغییر نام یافت و مجســمه او بر باالی 
ستونی در مرکز میدان نصب شد. پس از استقالل گرجستان میدان 
"آزادی" نام گرفت و به جای مجســمه لنین، تندیســی از "ســنت 
جرج" که در حال کشــتن اژدهاســت، جایگزین شد. این مجسمه 
یادآور مجسمه های امپراتور در دوران روم باستان و تندیس خدایان 
در آگوراهای یونان است و نوعی دیگر از توسل جستن به نمادها را 

نشان می دهد )تصویر2(.

رویکرد دوم: جهانی شدن

اســتقالل کشور گرجســتان و تحوالت ناشــی از آن همزمان با 
جهانی شدن کشورهای در حال توسعه، دگرگونی های بسیاری را در 
حوزه معماری به دنبال داشــت. اساسًا جهانی شدن، در هم تنیدگی 
رویدادهــا و روابط اجتماعی ســرزمین های دوردســت بــا تاروپود 
موضعــی یا محلی جوامع دیگر اســت )گیدنــز، 1378 : 42(. این 
تعریف از جهانی شدن با اشاره به دو بخش »سرزمین های دوردست« 
از یــک طرف و »تاروپود موضعــی و محلی« جوامع از طرف دیگر، 
جهانی شدن را در مقابل محلی گرایی مطرح می کند. این دوراهی یا 
سردرگمی برای کشورهای تازه استقالل یافته مانند گرجستان بیش 
از سایر ملل مطرح اســت. چراکه این جوامع با گذراندن دورانی که 
تحت اســتعمار و در حصار درهای بسته کمونیست بوده اند، ناگهان 
با درهایی گشــوده به ســمت اروپا و غرب مواجه شــده اند و این در 
حالی ست که سال ها از هویت و ارزش های اصیل ملی خود نیز دور 
نگاه داشته شــده اند. خأل هویت و احســاس عقب ماندگی از خیل 
ملت هایی که به قطار جهانی شــدن پیوســته اند، معضلی اساسی و 

بحرانی داخلی برای این جوامع به شمار می رفته است.
این رویکرد را می توان در راســتای دست یافتن به هویتی جدید 
برای شهر دانســت. هویت نوپایی که خاستگاه خود را نه در تاریخ 
و گذشــته باستانی و ملی شــهر، بلکه در آن سوی مرزهای گشوده 
شده جســتجو می کند. از طرفی جذب گردشگر و معرفی گرجستان 
به عنوان کشــوری توســعه یافته نیز از اهداف اصلــی این رویکرد 
اســت، که مدیریت شهری تفلیس با انگیزه رسیدن به هر دو هدف 

راهبردهایی را اتخاذ کرده است.
1. نمادپردازی های جدید

در حاشــیه رود "کــورا" در قلــب بافــت قدیمی شــهر تفلیس، 
رخدادهایی در زمینــه معماری نوین مانند پل صلح با هندســه ای 
منظم و ســالن اجرا با فرمی آزاد دیده می شــود. ایــن بناها با کالبد 
ویــژه خود، به عنوان نمونه ای از این راهکار برای جذب گردشــگر 
و هویت بخشــی به بافت شــهر عمــل کرده اند. پل صلح توســط 
معمــاران ایتالیایی طراحی و اجرا شــده اســت و به نظر می رســد 
معماران غیربومی این بناها بیشترین تالش را به دستور کارفرما به 
کاربســته اند تا حداکثر توجه را به خــود جلب کنند. کابل ها و عناصر 

تصویر2. استفاده از الگوهای سنتی در ساخت بنا، کلیسای سامبا، تفلیس، 
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ســازه ای خاص، پوشش شفاف و نورپردازی در طول شب، این پل 
را تبدیل به نقطه عطفی در دل شــهر کرده اســت )تصویر3(. این 
قبیل تحرکات در ســطح شهر درواقع به دنبال همان هویت گمشده 
در آن ســوی مرزهاست و در تالش اســت تا با ایجاد عناصری که 
در طول زمان نقش برند یا نماد را در منظر شــهر پیدا خواهند کرد، 
هویتی نو برای شهر دست وپا کند. نمادپردازی هایی که هیچ ریشه 

یا حتی ارتباطی با هویت بومی مردم ندارد. 
2. معماری  حکومتی پیش رو )آوانگارد(

حکومت، به عنوان قدرت اقتصادی و تصمیم گیرنده بر چگونگی 
صرف منابــع مالی، ترجیح داده اســت بودجه بیشــتری را صرف 
طراحی و اجرای بناهایی چون مرکز پلیس و مرکز خدمات شــهری 
کند. اصلی ترین ویژگی در ساخت وسازهای جدید تفلیس که توسط 
حکومت احداث شــده اند، چه در بافت قدیمی و چه در قسمت های 
توسعه یافته شــهر پیش رو بودن آنهاســت. حکومت با به کارگیری 
معماران غیربومــی فرم گرا، معماری متمایز بــا عناصر بومی را در 
دســتور کار قرار داده اســت. ازآنجاکه دســت دولت ها و مدیران در 
این بخش از اقدامات شــهری کاماًل مشهود است، می توان آنها را 
نماینده تمام عیار رویکرد ایشان در توسعه و جهانی شدن به شمار آورد.
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نتیجه گیری

 اســتقالل کشور گرجســتان از اتحاد جماهیر شــوروی با دو واقعه 
همراه بوده است. نخست حاکی از یک گسست تاریخی و دوم ناشی 
از یک پیوســت ناگهانی. واقعه نخست که به دنبال استعمار شوروی 
بر این کشــور اتفاق افتاد، گسســت این کشور از پیشــینه باستانی و 
بلندمدتش بوده؛ گسستی که تمامی داشته های فرهنگی و هویتی آن 
را تبدیل به شهرهایی همگون و با مدول های تکرارشونده کرده است. 
این گسست سبب شــده امروز فاصله ای زمانی و مکانی در فضاهای 
شهری این کشور ایجاد شــود که پرکردن آن مستلزم رجوعی عمیق 
به داشته های فرهنگی آنهاست؛ رجوعی که محدود به فرم ها و کالبد 
معماری گذشته یا اســتفاده تزئینی از نمادهای باستانی نخواهد بود. 
اما واقعه دوم بازشــدن ناگهانی مرزهای کشــوری است که تا قبل از 
اســتقالل به عنوان عضوی از بلوک شرق دربند سیاست های دولت 
شــوروی محصور مانده بوده است. این گشــایش یا پیوست ناگهانی 
به قافله غرب، اثرات فرهنگی و ســاختاری قابــل توجهی بر چهره 

شهرهای این کشور داشته است.

در میانه این دو واقعه تاریخی، تصمیم گیران حوزه شهر در این کشور 
به دنبال هویت مند ساختن شــهرهای خود هستند. به تناظر این دو 
اتفاق و تبعات ناشی از آن، دو رویکرد توسعه ای توسط متصدیان شهر 
دنبال می شود که یکی به دنبال سنت گرایی و بازگشت به گذشته است 
و دیگری به دنبال غرب گرایی و تقلید محض از آن چیزی  که تاکنون 
از آن به جامانده اســت. این تفرق آراء و اختالف رویکردها عالوه بر 
ایجاد چهره ای مختلط در شهر، راهی صحیح برای هویت مند کردن 
شهر نیســت؛ چراکه هیچ کدام متعلق به هویت مردم نیستند. زندگی 
امروز شهروندان شهرهای منطقه در هیچ کدام از این دو طیف خالصه 
نمی شــود و نگاه دســتوری موجود به جریان مردمــی زندگی وقعی 
نمی گذارد. درنتیجه یا به فضاهای کالســیک و تاریخی و بازســازی 
عیــن به عین آنها حتــی در محالت نوظهور می پــردازد یا نمادهای 
نوگرایانه شهری را به کمک معماران غربی و از طریق فرم های ناآشنا 
بــا فرهنگ بومی دنبال می کند، که این هــر دو راهی به هویت امروز 

اهالی گرجستان نمی برد.

در هر دو دســته راهبرد بخش هایی از شــهر تفلیس به واســطه 
بهره گیری از مصالح و معماری جدید، گونه ای از زیبایی شناســی و 
تنوع ایجاد شــده که هدف جلب گردشــگر را تأمین می کند و برای 
ساکنان شــهر نیز جالب توجه است. اما باید توجه داشت این اتفاق 
با برداشــتی ســطحی از آثار معماری جهان و اعمال ســلیقه های 
شخصی، بیشتر کثرت گرایی و التقاط را دامن زده است )تصویر4(.

چنانچــه هویــت را مفهومــی برآمــده از مؤلفه زمــان و تداوم 
فرهنگــی یک ملت بدانیم، آنگاه نمی تــوان این عناصر تقلیدی را 
عناصری هویت ساز دانســت. اگر این رویه  بدون تأمل و بررسی و 
صرفًا با اهداف اقتصادی و سیاســی ادامه پیدا کند، لطمات جبران 
ناپذیــری به هویت ملــی مردم می زند. پیش از ظهــور و فراگیری 
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جهانی شدن، جوامع گوناگون دارای انسجام و یکپارچگی بودند، اما 
پدیده جهانی شدن با شکســتن مرزهای ساختگی و تسخیر جهان 
موجب ادغام نظام های معنایی، حــذف بخش هایی از این نظام ها 
و اضافه شــدن معناهایی شــد که محصول مدرنیته و جهانی شدن 

هستند )تافلر، 1374(. 
نظام های معنایی پیوسته دیروز، در یک بستر جغرافیایی هویت 
یک ملت را ایجاد می کرد که با این گسســت بحــران هویت را عماًل 
ارمغان پدیده جهانی شدن ساخت. بحرانی که حتی برای گردشگرانی 
که به دنبال فهم هویت ملت ها بودند را ناامید کرده و نه تنها نظر آنها را 
جلب نمی کند، بلکه موجب نقد رویکردهای حاکم بر مدیریت شهرهای 

این جوامع می شود.


