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کتاب شهرشناسی
استارباد

یعقوبرشتچیان

توجه ویژه ای که از حدود یک دهه ی پیش به بافت و بناهای تاریخی استرآباد معطوف
شده است ،جای خالی یک منبع علمی ،فنی و جامع را در این حوزه پر رنگ تر کرده است.

هر چند در طی این سال ها پژوهش های زیادی در این حوزه انجام شده و پایان نامه های
متعددی هم نوشته شده ،لکن انتشار یک کتاب علمی از دو جنبه ضروری می نماید؛

نخست آن که برای جلب توجه همگانی به سمت بافت تاریخی گرگان (شهر استرآباد)
نیازمند تدوین یک سند علمی -تاریخی است و از طرفی ،تعدد دانشگاه ها و دانشکده های

متعدد بومی که هر کدام تعداد بی شماری دانشجوی معماری در مقاطع مختلف دارند ،خطر
تألیف آثار غیر علمی توسط افراد غیر متخصصی که بر مبنای بازار نیاز ،اقدام به جمع آوری

و انتشار کتاب می کنند ،بدون این که از تخصص و شناخت کافی برخوردار باشند.

کتاب شهرشناسی استارباد محصول بیش از ده سال تالش مهندس یعقوب رشت چیان

است که به شیوه ای عالمانه در این حوزه نگارش یافته و در آینده ای نزدیک با همکاری و

مشارکت موسسه فرهنگی میرداماد و دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان منتشر
خواهد شد .در این جا یادداشتی را به قلم یعقوب رشتچیان می خوانید:

مرکز تاریخ محلی موسسه فرهنگی میرداماد
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گرگاني نيستم .اما دو رشته ناگسستني من را به گرگان ميپيوندد:
 -1براي من ،با بيش از  35سال كار حرفهاي در زمينه معماري و شهرسازي ،هسته كهن شهر
گرگان دربرگيرنده يكي از ارزندهترين بافت هاي شهري تاريخي كشور است.
 -2همسرم گرگاني است؛ و من از آغاز زندگي زناشويي ،در بيش از  35سال گذشته ،در
چارچوب پيوندهاي خويشاوندي ،با شهر گرگان سروكارداشتهام.
درهمپيچيدگي اين دو رشته پيوند اما به اين معنا نيست كه من در سرتاسر اين سالها از ديد
شهرشناختي به گرگان نگريستهام .امروزه مايه دريغ و افسوس من است كه ارزشهاي بافت
تاريخي شهر ،در نبود دانش و بينش بايسته و شايسته ،دستكم در دو سوم اين سال ها از چشم
من دورماندهاست .اگرچه هنوز هم ،به آن اندازه كه بايد ،بهرهاي از دانش و بينش ندارم ،اما
از  10سال پيش ،شايد به پشتوانه سالهاي سپريشده در كار حرفهاي ،با كمدانشي آميخته به
دلبستگي ،دستبهكار فراهمسازي اين پژوهش شدم.
تاريخنگار نيستم .از همينرو ،پژوهش شهرشناختي استارباد ،در فراسوي نگارش تاريخ
يا تاريخچه شهر در چارچوب رويكرد تاريخنگارانه ،بر آن است كه چندوچون پيدايش و
شكلگيري شهر استارباد (هسته كهن گرگان امروزي)؛ و گسترش بافت شهري و فرايند
دگرگوني هاي كالبدي  -كاركردي شهر گرگان تا نيمه نخست سده  1300را ،از ديدگاهي
شهرشناختي بررسي كند .باشد كه از اين راه ،ارزش هاي پيدا و ناپيداي بافت تاريخي شهر
و معماری بومی بازشناختهشود؛ و رهيافت بهينه براي بهسازي و ماندگاري آن فراهمآيد.
شهرشناسی پژوهشی میان  -رشتهای است؛ از يكسو با جغرافياي تاريخي شهر سروكار دارد؛ و
از سوي ديگر رويكردي شهرسازانه است .آمیزه شهرسازی و جغرافیای تاریخی است .از دیدگاه
شهرسازانه به جغرافیای تاریخی میپردازد .بهگفته دیگر ،ویژگی های شهرسازانه تاریخی شهر ،در
فرایند شکلگیری ،گسترش و دگرگونی های آن ،را در بستر جغرافیایی بررسي ميكند.
شالوده اين پژوهش ،از يكسو بر شناخت همهسويه هسته تاريخي شهر گرگان ،دستامد
پيمايش هاي ميداني و برداشت هاي كاركردي -كالبدي ،استوار است؛ و از سوي ديگر،
بر يافتههايي از تاريخ   دور و دراز شهر ،آنچنان كه با جستوجو در متن هاي چاپي يا
الكترونيك كتاب ها و نوشتههاي در دسترس ميتوان پيداكرد .متن های یادشده دربرگيرنده
سه بخش كتاب ها و نوشتههاي فارسي و چندتايي عربي (بیش از  180متن) ؛ كتاب ها و
نوشتههاي انگليسي ( 24متن)؛ و بیش از  100پايگاه اينترنتي است؛ و تنها نام و شناسنامه
آن هايي را آوردهام که بازگفتی از آن ها در متن پژوهش آمدهاست؛ نه همه آنچه در فرايند
فراهمسازی این پژوهش بررسی و جستوجو کردهام.
درباره متن پژوهش

متن این پژوهش برآمده از سه دفتر است.
دفتر یکم با درآمدی بر تاریخ استارباد آغازمیشود و در پي آن ویژگی های شهر از گذشته
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دور تا آغاز سده  1300خورشیدی ،در ده بخش ،بررسیمیشود.
دفتر دوم دربرگیرنده شش بخش است و چندوچون دگرگونی های بافت شهری گرگان در
سالهای  1300 - 50خورشیدی را بررسیمیکند.
دفتر سوم ،چهار بخش دارد و به بررسی ریخت شناسی بافت شهر و ویژگی های معماری
بومی و نوین ساختمان ها در برابر ویژگی های سرزمینی و آب وهوا می پردازد.

درباره نگاره های شهری

دستامد پيمايش هاي ميداني و برداشت هاي كاركردي -كالبدي در گستره بافت تاريخي
شهر نگارههاي چندگانهاي است كه در جايجاي متن اين پژوهش گنجاندهشدهاست .اين
نگارهها ،كه فرآوری آنها زمان و نیروی کار بسیار هنگفتی بردهاست ،با ریزبینی بایسته ،براي
نخستينبار و در چارچوب همين كار پژوهشي پديدآمدهاست؛ همانندی ندارد و آن ها را
نخستين دستامد ارزنده اين پژوهش
باید بهشمارآورد .این نگارهها برای
نمایش شکل و اندازه ،سازمان فضایی
و ساختار کالبدی هسته تاریخی شهر
و دگرگونی های آن در نیمه نخست
سده  1300فرآوردهشدهاست .به گفته
دیگر ،کارکرد نگارهها ،از یکسو،
بازآفرینی شهر استارباد (هسته تاریخی
محلهدربنوگرگاندهه1350خمرکزاسناددانشکدهمعماریدانشگاهشهیدبهشتی
گرگان امروز) با ویژگی های کالبدی
پیش از سده  1300آن است؛ و از سوی دیگر ،بازنمایی دگرگونی های ساختاری  -کارکردی
آن در بازه زمانی یادشده .از این دیدگاه ،نگارههای این پژوهش از ارزشی برابر با متن
نوشتاری آن  -و چه بسا بیشتر  -برخوردار است.
نخستين كوشش من براي فرآوري نگارهاي از هسته تاريخي شهر گرگان ،به سال  1385برميگردد.
ویرایش چندباره نگارههای فرآوریشده با بهره گیری از نگاره های هوایی سال های گوناگون و
سرانجام ویرایش پایانی آنها بر روی نگاره هوایی سال  ،1345همراه با افزودن یافتههای تازه به آن،
تا زمستان سال  1391به درازا کشید .این اما بهمعنای پایان کار بر روی نگارهها نبود .در سرتاسر
زمان بیش از دو ساله (از نیمه مردادماه  92تا نیمه مهرماه  )94نوشتهشدن متن پژوهش ،پاره ای از
نگارهها ،خواه با دستیافتن به آگاهی های نویافته و یا برای همخوانی هرچه بیشتر با متن ،چندبار
ویرایش شده و شماری نگاره دیگر نیز فرآوری و به پژوهش افزودهشدهاست.
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