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مقدمه
»بافت های  با  رابطه  در  گرفته  صورت  مطالعات  مرور 
ح های شهری  روستاشهر۱ی « در دهه های اخیر، رویکرد قهری طر
با عناوین »بافت های فرسوده شهری«،  ح هایی  نیز تدوین طر و 
بافت های  این  به  نسبت  را  و...  شهری«  کارآمد  نا »بافت های 
چشم پوشی  با  که  رویکردی  می دهد.  نشان  روستابنیان  شهری 
آنها  راهُبردی  جایگاه  و  روستاشهری  بافت های  ارزش های  از 
ناپایداری  برچسب  شهری،  پایدار  توسعه  فرصت های  عنوان  به 
اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی بر آنها زده اند. این رویکرد 
تلقی  فرسوده  بافت های  عنوان  به  را  روستاشهری  بافت های 
کرده  ح  مطر را  شهری  معضل  یک  به  رسیدگی  ضرورت  و  نموده 
می باشد.  شهری  فرسودگی  رفِع  و  ساماندهی  نوعی  دنبال  به  و 
کرارًا ضرورت رسیدگی به یک معضل شهری  در طول این فرآیند؛ 
بیان شده و نگرانی های حاصل از بی توجهی به این ضعف شهری 

گوشزد می گردد. 
فرصت،  یک  مقام  در  روستاشهری  بافت های  به  توجه 
و فرصت های  امکانات  از  بهره مندی  با هدف  را  رویکرد جدیدی 
مقابل  در  روستایی؛  قوت  نقاط  و  پتانسیل ها  کنار  در  شهری 
بافت های  به  پرداختن  ضرورت  می نماید.  طلب  مذکور  رویکرد 
سکونتگاه های  خلق  برای  فرصت هایی  عنوان  به  روستاشهری 
کشف  پایدار شهری، از یک سو دیدگاه های تازه ای را در رابطه با 
شکل گیری  فرآیند  مرور  ضمن  روستاشهری  بافت های  ماهیت 
رویکرد،  این  سو  دیگر  از  و  کرد  خواهد  فراهم  آنها  گونه شناسی  و 
به  روستاشهری  بافت های  تبدیل  فرآیند  شفاف سازی  ضرورت 
در  گام  نخستین  قطعًا  می نماید.  طلب  را  پایدار  سکونت های 
پیگیری فرآیند خلق سکونت گاه های پایدار شهری در بافت های 
خواهد  شهری  بافت های  این  چشم اندازسازی  روستاشهری، 
گونه  که با بهره گیری از ارزش های هویتی هر  بود. چشم اندازهایی 
از بافت های روستاشهری، تصویری منطقی از آینده این بافت ها 

کشاند. را برای مسئولین، متخصصین و مردم به تصویر 
را  ضرورت جهانی مربوط به مطالعه بافت های روستاشهری 
که بسیاری از  می توان در چهار نکته خالصه نمود:۱- همان طور 
شهرهای دنیا در مصاف با پدیدۀ جهانی شدن دست و پنجه نرم 
می کنند، بافت های روستاشهری و جوامع منسجم محلی آنها، نه 
تنها از این قاعده مستثنا نیستند بلکه حساسیت بیشتری را نیز 

ارتباط تنگاتنگ  طلب می نمایند.۲- بافت های روستاشهری در 
با شهر به واسطۀ تبادالت اجتماعی، اقتصادی، حمل ونقل و ... 
سالمت  به  مضاعفی  توجه  حاضر  قرن  در  درحالی که   -۳ هستند 
روستاشهری  بافت های  می شود،  اجتماعی  عدالت  و  جامعه 
هم چنان از مشکالت متعددی رنج می برند. 4- با توجه به عمر 
شهری،  هسته های  به  نسبت  روستاشهری  بافت های  کوتاه تر 
کمبود قابل مالحظه تحقیقات به ویژه در زمینه مطالعات مراحل 
 Phillipson,( تکامل بافت های۲ روستاشهری بسیار پررنگ است
از  نیز  ایران  قابل قبول فوق، در  و  نکات عام  بر  68 ,2005(. عالوه 
شدید  گسترش  پی  در  روستاشهری  بافت های  نطفه گذاری  آغاز 
به  زمین  گذاری های  وا متعاقبًا  و  ارضی  اصالحات  از  پس  شهرها 
ویژه در دهۀ 6۰، هم چنان سیاست ها و چشم اندازهای مسئولین 
از  هاله ای  در  بافت ها،  این  به  نسبت  متخصصین  رویکرد  نیز  و 
شهر،  برای  مرتبط  مسائل  شدن  حاد  با  امروزه  می باشد.  ابهام 
سال های  در  مضاعف  رشدی  با  روند  این  مسئولین؛  و  کنین  سا
شهرها  انحراف  حتی  و  روستاشهری  بافت های  تخریب  به  آینده 
مباحث  به  پرداختن  زمانی  ضرورت  رو  این  از  زد.  خواهد  دامن 
آیندۀ  به  نسبت  تکلیف  تعیین  رویکرد  با  برهه  این  در  روستاشهر 
نظر  به  منطقی  و  معقول  روستابنیان،  شهری  بافت های  این 

خواهد آمد.
به  نسبت  روستاشهری  بافت های  بودن  نوپا  به  توجه  با  اما 
هسته های شهری و نیز متعاقبًا مطالعات اندک در حوزه بافت های 
گرفته در باب تاریخ  روستاشهری در مقابل پژوهش های صورت 
گونه شناسی شهرهای تاریخی و حتی مدرن،  شکل گیری، رشد و 
نظری  چارچوب  می توان  چگونه  که:  می شود  ح  مطر سوال  این 
گونه بندی بافت های روستاشهری و سپس  استواری در رابطه با 
که در مقاله خواهد  شفاف سازی آینده آنها تدوین نمود؟ )جوابی 
آمد: با استفاده از تعمیم تئوری های شکل گیری شهر مانند نظریه 
روستاشهری  بافت های  برای  بود  خواهیم  قادر  چگونه  لینچ( 
چارچوب های  از  پیروی  ضمن  که  شویم  متصور  چشم اندازی 
و  ویژه  شناسی،  پدیدار  لحاظ  به  روستاشهری،  مطالعات  نظری 
که  گونۀ خاص باشد؟ )جوابی  منحصر به یک روستاشهر در یک 
گونه و در نهایت  گیری ارزش های هر  در مقاله خواهد آمد: با پی 

ایده هایی برای بیانیه چشم انداز مطابق با آن ارزش ها( 

1- مبانی نظری

گونه شناسِی3 بافت ها در مطالعات ریخت شناسی4 1-1 مبانی 
گونه شناســی، دســته بندی تجریدی از مجموعه ای از  منظور از 
پدیده ها نیست بلکه ابزاری برای شناخت بیشتر پدیده ها بر مبنای 
گونه شناســی معمــواًل دســته هایی را مشــخص  ماهیــت آنهاســت. 
کیفیات خاص اصلی  که پدیده ها در آن به وسیلۀ صفات یا  می کند 

کامل  و الزم مشخص شــده اند و اینها متقاباًل هم قطعی کننده و هم 
گونه شناســی می تواند به  کلیات( هســتند.  )شــامل تمام جزئیات و 
منظور مطالعۀ متغیرها و شــرایط قابل تغییر و تحول مورد اســتفاده 
گیرد )Encylopaedia Britannica,1984,334&335(. به عبارتی،  قرار 
گونه شناســی تالشــی اســت بــرای قــرار دادن مجموعه ای از اشــیای 
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پیچیــده در یــك مجموعــه ی منظــم برای دســت یابی بــه عمومیت 
.)Rapaport,1990,48( برنامه ریــزی  و  شــناخت  جهــت  در  بیشــتر 
 این ابزار در مواجهه با مسائل شهری، عمومًا در قالب رویکرد 
کنــدوکاو ماهیت بافت های  »ریخت شناســی شــهری«، در خدمت 
شــهری بوده اســت. این رویکرد در دهۀ هفتاد در پاسخ به مسائل 
عنــوان محصــول مطالعــات شــکل شــهر در  بــه  تاریخــی  مناطــق 
گرفت و عمدتًا  جغرافیــای شــهری، مورد توجــه محافل علمی قــرار 
کنــزن5 شناخته شــده اســت  کار جغرافیــدان آلمانــی ام.آر.جــی  بــا 
ریخت شناســی  مطالعــات   .)Whitehand,1987;Larkham,1996(
کید بر هویــت آنها و  کنــدوکاو در بافت شــهری بــا تا شــهری شــامل 
در پــی شناســایی پیکربنــدی6 توســعه های شــهری می باشــد چرا 
که توســعه شــهری حقیقتًا مفهومی چند وجهی وابسته به زمینه، 
کنــکاش در آن  کــه   ،)DATTA, 2004,33( فضــا و زمــان می باشــد
نیازمنــد ابزاری قدرتمند می باشــد. این رویکرد بــه صورت ویژه در 
فرانســه توســعه یافت امــا در ادامه معمــاران ایتالیایی شــیوه های 
گونه شناســی  و  شــهری  فــرِم  بیــن  رابطــۀ  بــر  مبتنــی  را  جدیــدی 
گونه- گرایش هــا، تحلیل  ســاختمان ها ارائــه دادنــد و در اوج ایــن 
 )Typo-Morphological Analyses TMA( یــا  ریخت شناســی 
ایــن  گردیــد )Moudon,1994, 289؛ توســلی، ۱4،۱۳۸۸(.  پدیــدار 
ســبک از تحلیل های ریخت شناســی، در پایش تغییرات شهری به 
عنوان ابزاری سودمند باهدف شناسایی مشکالت توسعۀ شهری 

.)Chen and Romice, 2009( گیرد می تواند مورد استفاده قرار 
گونه شناســی بافت ها، علی رغم قدمت مکاتب مختلف  در باب 
پژوهش هــای  اخیــر  دهــه ی  دو  در  تنهــا  شــهری،  ریخت شناســی 
معــدودی7 بــه صــورت ویــژه در ایــن زمینــه صــورت پذیرفتــه اســت 
)Jelinek,1992,12(. هرچنــد در مــورد ســودمند بــودن همه جانبــۀ 
گونه شناســی جــای تردیــد اســت، امــا آن را می تــوان بــه ســه منظور 
مفیــد دانســت: نخســت؛ ابــزار توصیف ســاختار شــهری بر حســب 
میــان  ارتبــاط  ایجــاد  و  تحلیــل  ابــزار  دوم؛  مختلــف.  ویژگی هــای 
داده های زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی با گونه های مختلف 
تعریف شده و تحلیل آنها و سوم؛ ابزار برنامه ریزی با تأمین درك عمیق 
کــه راه را برای برنامه ریزی و طراحی مناســب تر  گونه هــای شــهری  از 
کالن همــوار می نمایــد )Rapaport,1990,386(. در  در ســطح ُخــرد و 
گونه شناسی در مطالعۀ بافت های روستاشهری  پی ســومین مزیت 
گســترش  گونه بندی بافت های شــهری و با  بــا هــدف درک ماهیت 
مفاهیم گونه شناسی شهری، علم بافت شناسی از موضوعات صرف 
ج و به دنبال معیارهای دیگری برای تدقیق گونه شناسی  کالبدی خار
گونه شناســی بافت نــه تنها  بافت هــا بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر 
کالبــدی می شــود، بلکه ســایر ابعاد شــهری  شــامل مشــخصه های 
کالبدی، اقتصــادی و ... را هم در بر می گیرد. نظیــر ابعاد اجتماعی، 

گونه شناسی بافت های روستاشهری  2-1
گونه هــای  بافت هــای روستاشــهری در طیــف  درک ماهیــت 
متنــوع آن، بــا توجــه بــه ماهیت ویــژه هر یــک از این بافت هــا و نیز 
وابســته بــه موقعیــت قرارگیری و ارتباط با شــهر و با توجــه به ابعاد 
متعدد پدیدۀ روستاشهر به سادگی میسر نخواهد بود. در حقیقت 

توســعه های شــهر بــه ظاهــر ترکیــب ســاده ای از روســتا و شــهر در 
ک آنها، تعمق بیشتری  که ادرا برخورد گاه آنها می باشــد ولی زمانی 
کنکاش  را طلــب نمایــد درک پیچیدگــی چنیــن پدیــده ای نیازمند 
بنیــادی در مبانی این زیســتگاه های شــهرِی روســتابنیان خواهد 
گونه شناســی بافت های روستاشــهری  بــود. ســهل و ممتنع بودن 
اثبــات  بــه  ایــن زمینــه  کاربســت تئوری هــای ویــژه ای را در  لــزوم 
می رســاند. هــر چنــد در اســتفاده از تئوری هــای بیگانــه- به دلیل 
تمایــز ســاختار شــهرهای ایرانی به خصوص شــهرها و روســتاهای 
کمــی تردید نگریســت اما با  ســنتی مــا بــا شــهرهای غربی - بایــد با 
گونه شناســی بافت هــای  بــودن پژوهش هــای  بــه معــدود  توجــه 
روستاشــهری در ایران، مطالعۀ تئوری های عمومی در بستر بومی 

می تواند راهگشا و آغازی بر این پژوهش ها باشد.
از دیدگاه لینچ؛ شکل شهر۸، تبلور فضایی و شکلِی حیات مدنی 
_اجتماعِی- شهر و فعالیت های جوامع شهری در مکان و زمان بوده 
که در ترکیبی از ذهنیت و عینیت ماهیتی ترکیبی و فرا دوبعدی یافته 
است و حاصل تعامل نیروهای بسیاری است که این نیروها را در سه 
دستۀ زیر می توان جای داد: بعد نخست: عوامل مصنوع؛ بعد دوم: 
عوامل طبیعی؛ بعد سوم: عوامل انسانی)حبیب، ۱۳۸5، 7(. با توجه 
به دسته بندی سه گانۀ لینچ و تعمیم آن به شکل روستاشهری و نیز 
گفت هر  دســته بندی های عام از بافت های روستاشهری، می توان 
غ از ویژگی های منحصربه فرد خود واجد سه  بافت روستاشهری فار
صفــت )مؤلفۀ هویتی( خواهد بــود: ۱-کالبدی )مصنوع یا طبیعی(، 

۲- نحوۀ استقرار و ۳- هویت انسانی .
بــا توجــه بــه هویــت ســه گانۀ بافت هــای روستاشــهری، مراحل 
گونه شناســی بافت های روستاشــهری در قالب زیر مطرح  گام به گام 
می گردد: گام نخست: تحلیل کالبدی بافت های روستاشهری؛ گام 
دوم: موقعیت شناســی بافت های روستاشــهری؛ گام سوم: تحلیل 
گونه های  هویت انســانی بافت های روستاشــهری و در نهایــت ارائۀ 

گردیده است. گام اول در تصویر ۱ بیان  نهایی روستاشهرها. سه 
بافت هــای  )تصویــر۲(،  گونه شناســی  مراحــل  طــی  از  پــس 
روستاشهری متناسب با ابعاد کالبدی، موقعیتی و انسانی در یکی از 
گونه های شش گانۀ کالبدی، شش گانۀ استقرار و سه گانۀ انسانی قرار 
خواهند گرفت. به عبارتی هر روستاشهر واجد سه خصوصیت هویتی 
خواهد شد که بیانگر      ویژگی های بنیادین این سکونتگاه انسانی است. 

1-3 مبانی چشم اندازسازی 
حرکــت در محــور زمــان در مواجهــه با مســائل شــهری، نــه تنها 
روشن کننده عوامل به وجود آورنده شرایط موجود خواهد بود، بلکه 
بیانگــر تصویــری از تبعات تصمیمات امــروزی اتخاذ شــده در آینده 
که جامعه  شــهر می باشــد. در حقیقت چشــم انداز، پنداره ای است 
کنین فردای شــهر بــه ارمغان  و افــراد امــروزی، قصــد دارند برای ســا
گذارند. تدوین چشم انداز برای یک شهر در حقیقت به مفهوم ارائۀ 
کلیه تالش هایشان و توصیف چیزی  کنین شهر جهت  هدفی به سا
که احتمــااًل در آینده به آن نائل خواهند شــد )گلکار،۱۳۸4(.  اســت 
چشــم انداز، تصویــری فراســوی آینــدۀ قابــل پیش بینــی و فراتــر از 
روندهــای موجــود و در واقــع ایجاد فهم مشــترک و راهبــردی میان 
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که توسط  گروه های ذی نفع می باشــد )براتی و سرداری،۱۳۸6، ۳(، 
مثلث سه گانۀ تشریک مساعی ما بین مدیریت شهری، حکمروایی و 
 Kim( پایش مداوم، به سوی تحقق پذیری هدایت و کنترل می گردد
Oki, 2011, 248&(. در حقیقت چشم اندازسازی بستر مطرح شدن 
و  )برنامه ریــزان  شــهری  تصمیم ســازان  توســط  شــهر  چالش هــای 
طراحــان شــهری( با هــدِف غایی تطابق چشــم انداز مشــترک شــهر 
گســترش شــهری بــا عاملیــت تصمیم گیرندگان  و توســعه های آتی و 
شــهری اســت )Green, 2005, 266(. هر چند ممکن اســت گسترش 
لجام گسیخته شهرها اجازه ندهند چشم اندازها برای مدت طوالنی 

دســت نخورده باقــی بماننــد )Macdonald, 2005, 316(، امــا در این 
وضعیت نه تنها »تغییرناپذیری عمومی چشم اندازها«۹ را خدشه دار 
کاربست برخی تغییر و تبدیل ها در قالب  کرد، بلکه ضرورت  نخواهد 
کنترل عامل هــای زودگذر و فضایی  شبه چشــم اندازها۱۰ را  بــا هدف 
 DATTA, 2004,(از جمله توسعه های ناخواسته را روشن می نماید
38(. ایــن بــه واقع انعطاف پذیری چشــم انداز در قبال توســعه های 

روزآمد شهری را به اثبات می رساند.
کلی، سه نوع تلقی از اصطالح چشم انداز۱۱ ممکن است   به طور 
که عبارت اند از: ۱- چشم انداز به مفهوم برنامۀ چشم انداز که معمواًل 

تصویر 1- مراحل سه گانۀ تحلیل بافت روستاشهری.

تصویر 2-گونه های نهایی روستاشهرها.
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قبل از تهیه برنامه یا طرح جامع شهر تهیه می گردد. ۲- چشم انداز 
که سلســله فعالیت هایی اســت  به مفهوم فرآیند چشم اندازســازی 
گون مشــارکتی بــه تدوین بیانیه  گونا کــه با اســتفاده از تکنیک های 
چشم انداز منجر می شود ۳- چشم انداز به مفهوم بیانیه چشم انداز 
کــه محصــول فرآیند چشم اندازســازی اســت )زیــاری، مهدی نــژاد و 
پرهیز، ۱۳۸۸، ۱۸۹-۱۸۸(. این نوشــتار به دنبال مفهوم چشم انداز 
به عنوان فرآیند چشم اندازسازی در پی ارزش های شناسایی  شده 
گونه های بافت های روستاشــهری بــه ارائۀ ایده هایی  در هــر یــک از 

گونه ها می پردازد. جهت تحقق پذیری بیانیه چشم انداز هر یک از 
تدوین چشم انداز آینده برای شهرها و محالت مستلزم انجام 
که در قالب فرایند چشم اندازسازی  مجموعه ای از فعالیت هاســت 
که شامل سنجش مشاوره و همکاری و تفکر خالقانه درباره  اســت 
اصول طراحی و برنامه ریزی به دست می آید )گلکار،۱۳۸4، ۲۹(. هر 
چند مدل های فراوانی از جمله CDS و ارگون فرآیند فوق الذکر را به 
نحوی دنبال می نمایند اما سیر تحول و دگردیسی درونی و بیرونی 
بافــت شــهری، بهره گیــری از مدلــی زمــان محــور در شکل شناســی 
انعطاف پذیــری  لــزوم  دیگــر  طــرف  از  می کنــد؛  ایجــاب  را  شــهری 
گونه هــای تشــخیص  مــدل چشم اندازســازی بــا توجــه بــه تعــدد 
مــدل  از  بهره گیــری  شــهری؛  بافــت  گونه شناســی  در  داده شــده 
زمان منــد و منعطف ارگون در چشم اندازســازی را ارجح می نماید.
گام تشــکیل می دهد   مدل ارگون را فرایندی متشــکل از چهار 
گام ها براســاس یک پرســش ســاده بنا شــده اســت:  کــه هــر یک از 
کجا می خواهیم باشــیم؟  کجــا می رویم؟  کجا هســتیم؟ به  کنــون  ا
چگونــه آنجــا برســیم؟ )گلــکار،۱۳۸4، ۳۰ و ۳۱(. مــدل ارگون واجد 
کاربــرد در محیط هــا و  کــه می تــوان آن را بــرای  ایــن مزیــت اســت 

شرایط متفاوت مناسب سازی و منطبق نمود)تصویر۳(. 

و  شــهرها  چشم اندازســازی  کیفیــت   .)Longman, 2001, 1597(
محــالت و چگونگــی تدویــن آن در تعییــن سرنوشــت اقتصــادی، 
کالبــدی آنها نقش حیاتی ایفا می کند. این امر موجب  اجتماعــی و 
که مرحلۀ چشم اندازســازی به مرحلــه ای پراهمیت  گردیده اســت 
در فرآینــد برنامه ریــزی و طراحــی شــهری راهبــردی بــرای تحقــق 

ارزش های بالقوه، به ویژه در بافت شناسی شهری بدل شود.

1-5- چشم اندازسازی روستاشهرها: ارزش ها و ایده ها
کتاب »چشــم انداز شــهر«۱۳، اولین  از دیدگاه دیوید۱۲ پیندر در 
گرانیگاه ها،  مرحلــه در تدویــن بیانیــه چشــم انداز، بایــد اشــاره بــه 
کلیدی و مهم در همۀ ابعاد اجتماعی، اقتصادی،  نقاط حساس، 
گام هــای بعــدی بــا  کالبــدی و زیســت محیطی داشــته باشــد تــا در 
کید بر شناســایی این نقاط و تأثیر آنها و در نهایت با جمع بندی  تا
آنهــا، تبدیــل آنها به چشــم انداز میســر باشــد )Pender, 2004(. در 
که تحقق یک چشم انداز را پیش خواهد  دیگر دیدگاه، تنها چیزی 
بــرد ارزش ها هســتند، در حقیقــت ارزش ها معیار ســنجش پذیری 
بیانیــه چشــم انداز خواهند بود. چشــم انداز، غیراخالقی، نابهنجار 
گــردد. چشــم انداز ابــزاری بــرای ایجــاد وفــاق بر ســر  و غیرمطلــوب 
گروه ها و نهادهــای مختلف  کمــک بــه افــراد و  ارزش هــای اصلــی و 
بــرای تحقــق آنهــا، خواهــد بود بــدون ارزش هــا احتمــال این خطر 
که بیانیــه )آخوندی و برک پــور، ۱۳۸۹، ۲۸۹(. پس فرآیند  مــی رود 
رفــت و برگشــت مابیــن چشم اندازســازی و ارزش هــای موجــود در 
کمک ارزش ها،  قالب بازخــورد منظم فرآیند چشم اندازســازی، به 

تضمین کنندۀ تحقق پذیری بیانیه چشم انداز خواهد بود.
گونه های  کالبدی و انســانی هــر یک از  گی های  بــا توجه به ویژ
ارائــه  شــده و نحــوۀ ارتبــاط آن بــا مــادر شــهر، ایده هایــی مبتنی بر 
کاربســت در چشــم انداز روستاشهرها  گونه در جهت  ارزش های هر 
انســانی  و  اســتقرار  کالبــدی،  ســه گانۀ  گونه هــای  از  ترکیبــی  کــه 
کنندۀ  گوشــزد  خواهند بود، ارائه می گردد، این ایده ها در حقیقت 
گونه هــای روستاشــهری خواهنــد بــود تا در  ارزش هــای هــر یــک از 
نهایت بافت روستاشهری مربوطه قادر باشد در مادرشهر، زیستی 
کالبدی شهر را  پایدار داشــته و زمینه ساز تقویت پیوند اجتماعی- 

گرفت: فراهم آورد. این ایده ها از دو مأخذ اصلی نشأت خواهند 
نخست: ایده های چشم اندازســازی بافت های روستاشهری 
ج از چشم اندازهای تجدید سازمانی شهرها۱4در  می توانند مستخر
کارایــی مدیریــت  گــون از جملــه ۱- افزایــش  گونا طــول زمان هــای 
شهری۱5 ۲-وجوه متمایز بروز حکمرانی شهری۱6 ۳-هدایت و کنترل 
گسترده  از طریق سیاست های محلی۱7 4- حکمروایی و مشارکت 
کل گرا از جانب چشم انداز  که قاعدتًا به صورت  مادرشهرها ۱۸باشند 
.)Saltzstein, 2008,162(مادرشــهر به روستاشــهر تعمیــم می یابــد
دوم: ایده های چشم اندازسازی می توانند مبتنی بر  ویژگی های 
کل در تعامــل بــا  هویتــی روستاشــهر بــوده و در مســیری جــزء بــه 
گرفته  شده  کار  مادرشهر خود باشند. به عنوان مثالی از ایده های به 
در چشم اندازســازی توســعه های روستاشهری با این روش، تقویت 
پتانســیل ها برای حفــظ تعادل های منطقه ای در ســکونت گاه های 
بــر  مبتنــی  کولوژیــک  ا ایده هــای   ،)Gsänger,1994,71( شــهری 

تصویر 3-مدل چشم انداز سازی ارگون.
مأخذ: )گلکار، 1384، 30(
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1-4- چشم انداز سازی بافت های روستاشهری
شکل شناسی شهری مبتنی بر گونه شناسی که به دسته بندی 
خام از بافت های شــهری ختم شود نمی تواند پاسخ گویی جامع و 
که صرفًا به شناخت  مانع برای مســایل شــهری قلمداد شــود، چرا 
گونه در  کمــک نمــوده اســت؛ امــا پیگیری مســئله بــه هــر  مســئله 
گونه هــای  گذشــته و حــال و نیــز ارائــۀ راهکارهــا و اقداماتــی بــرای 
تشــخیص داده شده به ســمت چشــم انداز آینده آنها، نمونه ای از 
گاهی و تصوری  بافت شناسی تخصصی است. در واقع چشم انداز آ
که در برنامه ریزی برای آینده ای با هدفی روشن الزم است. اســت 
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جدول 1- ایده هایی برای بیانیه چشم انداز بافت های روستاشهری.

ایده هایی برای بیانیه چشم انداز بافت های روستاشهریگونه های روستاشهری

ی روستاشهر
ی کالبد

گونه ها

کنده	فشردۀ انسان ساخت ایجاد حوزه هایی هویتمند در بافت های شهری پرا
	کانونی در بافت شهری تقویت ساختار شهر از طریق ایجاد نقطه 
	کز سرزندۀ شهری با حفظ هویت محلی ایجاد مرا

تقویت ساختار شهر از طریق شکل خطی روستاشهر	خطی انسان ساخت
	گسترش هم زمان شبکۀ حمل و نقل شهری

ایجاد بافت های متنوع هویتمند در نظام شهری 	ترکیبی انسان ساخت
	 پیوند بافت های متنوع شهری
	تعریف حوزه های قوی به عنوان محله های هویتمند

ایجاد فضاهای باز و سبز شهری و تقویت سازمان فضای سبز شهری 	فشردۀ طبیعت محور
	کنده ایجاد حوزه هایی هویتمند در بافت های شهری پرا
	کز سبز شهری با هویت طبیعی- محلی ایجاد مرا

تقویت ساختار شهر از طریق شکل خطی روستاشهر هم پیوند با طبیعت	خطی طبیعت محور
	کم ترین اثرات زیست محیطی گسترش هم زمان شبکۀ حمل و نقل شهری با 

ایجاد بافت های متنوع در نظام شهری حاصل تلفیق طبیعت و بافت شهری موجود 	ترکیبی طبیعت محور
	تعریف حوزه های طبیعی در بافت شهری
	پیوند بافت های متنوع شهری با طبیعت

ی استقرار روستاشهر
گونه ها

کم باال شهری 	درونی فرادست ایجاد فضاهای باز و سبز شهری در بافت های مترا
	تنک نمودن بافت های فشردۀ نامطلوب شهری

کندۀ شهری در مناطق پایین شهر و ایجاد انسجام در بافت شهری	درونی فرودست ترمیم بافت های پرا

اسکان اقشار با طبقۀ باالی اجتماعی در مجاورت شهر 	پیوستۀ فرادست
	جهت دهی توسعۀ شهری به سمت مطلوب

جهت دهی توسعۀ شهری به سمت مطلوب	پیوستۀ فرودست
	اسکان اقشار پایین جامعه متناسب با توانایی های آن ها

گسترش ساختار شهر	اقماری فرادست جهت دهی توسعۀ شهری به سمت مطلوب و 
	گردشگری ایجاد دهکده های توریستی، تفریحی و 
	ایجاد شهرک هایی برای سرریز جمعیت شاغل در شهر

جهت دهی توسعۀ شهری به سمت مطلوب	اقماری فرودست
	ایجاد شهرک هایی برای سرریز جمعیت شاغل در شهر

ی روستاشهر
سان

ی ان
گونه ها

ایجاد بافت های هویتمند شهری با هویت اجتماعی و فرهنگی 	قومیت محور
	حفظ ساختارهای اجتماعی شهرها با قومیت های متنوع

ایجاد بافت های هویتمند شهری با هویت مذهبی	مذهب محور

تقویت ساختار اقتصادی شهر  	اقتصاد محور
	تزریق هدفمند بودجه های شهری در محالت
	گذاری بخش خصوصی در مدیریت شهری تشویق پروژه های سرمایه 
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بــر  مبتنــی  کولوژیــک  ا ایده هــای   ،)Gsänger,1994,71( شــهری 
واپس زدگــی زیباشــناختی مدرنیســتی )Gandy, 2000, 373( و نیــز 
 )OECD,2003( سیاســت های اقتصــادی در جهت توســعۀ شــهری
 Spier,( کنین و حتــی ایده هایــی مبتنــی بــر ویژگی های انســانی ســا
2002,84( را می توان نام برد. ذکر این ایده ها به منظور ادغام مطلوب 
روستاها در بافت های شهری در جهت بهبود توسعۀ شهری ضمن 
کردن  بهره گیری از نقاط قوت روســتاها و نیز غنی ســازی و هدفمند 
گونــۀ مربوطه در  بیانیــه چشــم اندازهای روستاشــهرها متناســب با 
راستای وحدت با زمینۀ شهری آنها می باشد. در حقیقت نیازمند به 
ک گذاری یک چشم انداز برای آینده جوامع منسجم محلی۱۹  اشــترا
در روستاشــهرها و نیز جوامع شــهری و در نهایت ارتباط متقابل آن 

.)OECD,2003, 42( دو برای دستیابی به آن چشم انداز هستیم

تصویر 5- موقعیت روستا شهر نعیم آباد در یزد.

تصویــر 6- هــم پیوندی طبیعت و عناصر انســان ســاخت در نعیــم آباد )راســت( - خانه های 
حیاط مرکزی و خانه باغ نعیم آباد )چپ(.

ع و کشتزارها و باغات فعال در نعیم آباد.  تصویر7- مزار

2-چشم اندازسازی روستاشهرها  

مطالعۀ موردی چشم انداز سازی: روستاشهر نعیم آباد
گونه شناســی بافت هــای روستاشــهری در ســه  بــه  بــا توجــه 
کالبدی، اســتقرار و انســانی بر مبنای ارزش های  گونه پیشــنهادی 
شناخته شده در هر گونه و نیز ذکر ایده هایی برای بیانیه چشم انداز 
گونه ها بــا توجه به ارزش هویتمنــد آن، می توان با مدل  هــر یک از 
چشم انداز سازی ارگون گام در چشم اندازسازی روستاشهرها نهاد.

گونه شناسی روستاشهر نعیم آباد   1-2
گذشــته روســتایی پیرامــون مرکز  که در  روستاشــهر نعیــم آبــاد 
گســترش بی رویه شــهر، امروزه در  تاریخی شــهر یزد بوده اســت، با 

گرفته است )تصویر 5(. مرکز ثقل شهر جدید قرار 
بافــت  میــان  مناســبی  هم پیونــدی  از  نعیم آبــاد  روستاشــهر 
انسان ســاخت و طبیعــی برخــوردار اســت. هســتۀ روســتایی اولیۀ 
گرفته  نعیــم آبــاد بــا فرمــی خطــی به مــوازات مســیر قنــوات شــکل  
کشــت قــرار می گیرند،  که همچنان مورد  ع  و توســط باغــات و مــزار
گردیده اســت. بنیان روســتایی آن متشکل از دانه هایی با  احاطه 
الگــوی حیاط مرکــزی و خانه باغ جوابگوی مســائل اقلیمی بوده و 
کم بر آن مشتمل بر یک محور اصلی و در ادامه  ساختار فضایی حا
راه های فرعی در سلســله مراتبی از عملکرد، دسترســی و محرمیت 

می باشد )تصاویر 6 و 7(.
پهنــۀ ســبز آن هرچنــد ســاختاِر خاصــی را القا نمی کنــد، اما به 
که  صورت فشــرده، ســطح منســجم و وســیعی را پوشــش می دهد 
این نکته با توجه به موقعیت اســتقرار آن در نزدیکی هســتۀ اصلی 

شهر و پهنۀ فرادست شهر یزد قابل توجه می باشد. 
کنین این روستاشــهر و احســاس  هــم پیونــدی اجتماعــی ســا
که در  تعلــق ویــژۀ آنها، حکایت از ســاختار قــوی قومیتی آنهــا دارد 
کنــار مدیریــت مــردم محــور آن، می توانــد الگویی بــرای بافت های 
روستاشــهری باشــد. توجه به مذهب در مراســم عزاداری و ســنت 
کشــاورزی از  کنار اقتصاد ضعیف اما خودمحور دامداری-  وقف در 

گی های ثانویه نعیم آباد است)تصاویر ۸ و ۹(.  ویژ

2-2 چشم انداز سازی روستاشهر نعیم آباد
منطبق بر مدل ارگون چشم انداز سازی روستاشهر نعیم آباد- 
گونۀ خطی طبیعت محور، درونی فرادســت و قومیت محور  کــه در 
گرفــت- در چهــار مرحلــه در زمان های حــال، آینــدۀ محتوم،  قــرار 
آینــدۀ مطلــوب و در آخــر حرکــت بــه ســمت آینــدۀ مطلــوب انجــام 

گرفت. بدین منظور، مراحل زیر قابل باز شناسایی اند: خواهد 
گام نخست- بررسی وضعیت موجود روستاشهر نعیم آباد

گام دوم- بیانیه روند موجود روستاشهر نعیم آباد
گام سوم- ارائۀ بیانیۀ چشم انداز روستاشهر نعیم آباد

گام چهارم- حرکت به سوی چشم انداز روستاشهر نعیم آباد
گام نخست - بررسی وضعیت موجود روستاشهر نعیم آباد

کنون روستاشــهر نعیم آبــاد در چه وضعیتی  در پاســخ بــه ســؤال  "ا
است؟ )به لحاظ نوع بافت: خطی طبیعت محور، درونی فرادست 

چشم اندازسازِی بافت های شهــرِی روستا بنیان
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گرفتــه شــود و در نهایــت نقطــۀ مرجعــی باشــد بــرای هدایت  بهــره 
برنامه ریزی و طراحی شهری در این بافت روستاشهری.

بیانیۀ چشم انداز روستاشهر نعیم آباد
»روستاشهر نعیم آباد، یک سکونتگاه انسانی هویتمند است که 
با بهره گیری از تمامی نقاط قوت یک هستۀ روستایی، در وحدت با 
زمینۀ شهری خود، به عنوان یک باغ محله با تکیه بر بافت شناسی 
کنین خود و در تعامل سازنده  روستاشهری، پاسخگوی نیازهای سا
با شــهر یزد در حرکت به ســوی یک مکان پایدار می باشــد. بهسازی 
کالبدی- فضایی به منظور تقویت ساختار فضایی  استخوان بندی 
هستۀ روستایی؛ تکمیل ساختار عملکردی با اولویت سرزنده سازی 
کاربری هــای روستاشــهری، نوســازی ســازمان اقتصــادی بــا  نظــام 
رویکــرد اقتصــاد خــرد مقیــاس درون محلــی و ترمیــم زمینه هــای 
فرهنگــی- اجتماعــی موجــود زمینــه ســاز مشــارکت پایــدار مردمی، 
حاصــل برآینــد مداخــالت هدفمنــد طراحــی شــهری و برنامه ریزی 
شهری با اولویت محلی توسط مدیریت یکپارچۀ شهری در تعامل با 

کنین نعیم آباد است. « مدیریت و مشارکت مردمی سا

و قومیــت محــور("؛ می بایــد مســائل جــاری در نعیم آبــاد در قالــب 
گیرد.  کنکاش قرار  گیر مورد  امکانات  و محدودیت ها در ابعادی فرا
مطابــق با آنچه در باب شــکل روستاشــهر و عناصر تشــکیل دهندۀ 
آن یعنی عوامل مصنوع، طبیعی و انســانی به دنبال دســته بندی 
لینچ آورده شــد، برای شــکل روستاشــهری ابعادی قابل تشخیص 
کــه ضمن حفــظ همپوشــانی تمام مســائل، دقــت نظر الزم  اســت 
۱-کالبــدی-  فرآهــم می ســازد:  را  آن  کنونــی  بررســی وضعیــت  در 
کاربــری ۳-زیســت محیطی 4- اقتصادی  عملکــردی ۲-کالبدی _ 
5- فرهنگــی- اجتماعــی )شــامل جنبه هــای اجتماعــی، تاریخی، 
قومــی، مذهبی، سیاســی( 6- مدیریت شــهری و مدیریت مردمی 
کــه دو بعــد اول متأثــر از وجــه  ح هــای فرادســت  7- قوانیــن و طر
انســان ساخت شکل روستاشهر، بعد ســوم مرتبط با وجه طبیعی 
کم بر روستاشــهر مشــتق  آن و موارد باقی مانده از وجوه انســانی حا

گردیده است)جدول ۳(.

گام دوم - بیانیه روند موجود روستاشهر نعیم آباد
در دومین گام چشم اندازسازی )طبق مدل ارگون(، به سرانجام 
کنونی و جهت گیری های  روستاشــهر نعیم آبــاد با فرض تــداوم روال 
جــاری در ابعــاد ذکــر شــده پرداختــه خواهــد شــد. بــه عبارتــی در 
کنش و مســبب ارزش ها و ضد  صورت اســتمرار فرآیندهای در حال 
گام نخســت، سرنوشت روستاشهر نعیم آباد  ارزش های مشــروح در 
چه خواهد شد؟ برآیند این نیروها این بافت روستاشهری را به کدام 
جهت ســوق خواهد داد؟ در پیش بینی ایــن آینده بر روال معمول، 
بیانیه روند موجود متأثر از نحوۀ ترسیم وضعیت موجود در گام اول، 

در ابعاد هفت گانه ارائه می گردد)جدول 4(.

گام سوم - ارائۀ بیانیۀ چشم انداز روستاشهر نعیم آباد
کشــیده شــده در بیانیــۀ روند  بــر اســاس ســناریوی بــه تصویر 
موجود، ضرورت تعریف چشــم اندازی از آینده مطلوب روستاشــهر 
نعیم آبــاد با واقع بینی تام، احســاس می شــود تــا از تمام امکانات و 
محدودیت های موجود جهت پیشــروی به ســوی آینده ای روشن 

تصویر 9- ساختار روستاشهر نعیم آباد. تصویر 8-عناصر مذهبی نعیم آباد )راست(- قومیت محور بودن نعیم آباد )چپ(.

گونه شناسی انسانی گونه شناسی استقرار کالبدی گونه شناسی  مالحظات بافت های روستاشهری

گسترش یزد ضمن  در روند 
 حفظ ساختار خود، بافت

 پیرامونی افزایش سطح یافته
است.

نعیم آباد

گونه شناسی روستاشهر نعیم آباد. جدول 2- 
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ی
ی- عملکرد

کالبد

ت ها
محدودی

	رویش پهنه های ناهمگون و بی هویت، رشد یافته پیرامون هستۀ روستایی
	فرسودگی عملکردی و قدمت باالی ابنیه هستۀ روستایی
	کمبود تأسیسات و تجهیزات شهری در هستۀ روستایی کارآمدی شبکۀ معابر و  نا
	کالبدی هستۀ روستایی با بافت پیرامونی فقدان یکپارچگی و ارتباط 
	 بی توجهی به آثار تاریخی موجود در هستۀ روستایی و روند رو به تخریب آنها نظیِر مرکز محله تاریخی نعیم آباد شامل آب انبار، مسجد، حسینیه

و حمام

ت
امکانا

	کالبدی- عملکردی قوی در بافت پیرامونی نظیِر تقاطع نعیم آباد با بلوار دانشجو گره های  وجود 
	 کالبدی- عملکردی قوی در بافت روستاشهر نعیم آباد راسته اصلی محلۀ نعیم آباد و هستۀ روستایی آن، به عنوان محور 
	عملکردهای با ارزش تاریخِی هویت ساز مانند مراسم عزاداری

ی
ی - کاربر

کالبد

ت ها
محدودی

	کنده، ناسازگار با مقیاس های متفاوت از محلی تا شهری کاربری های پرا
	 کاربری های بال استفاده و متروکه با ارزش تاریخی، به عنوان زمینه ساز بستر تخلفات اجتماعی
	زمین های بایر و وقفی فراوان به عنوان مانعی برای رشد پیوستۀ بافت روستاشهری

ت
امکانا

	کاربری های هویت بخش تاریخی مانند مساجد، حسینیه و ... در هستۀ روستایی
	کز مذهبی و آموزشی بسیار زیاد بعضًا با حوزۀ نفوذ شهری تعدد قابل توجه مرا
	لبه های قوی تجاری در مرزهای بیرونی بافت روستاشهر نعیم آباد
	 ،کتابخانه و مرکز فرهنگی هنری امام علی کاربری های اداری خدماتی در مقیاس شهری مانند: مجموعه ادارات در بلوار دانشجو،  مجاورت با 

کز آموزش عالی و ... مرا

ی
ت محیط

س
زی

ت ها
محدودی

	گورستان محلی در مرکز بافت روستاشهری بدون رعایت حریم و نکات بهداشتی
	کاربری های ناسازگار در بافت های روستاشهری نظیِر دامداری به شیوه سنتی کاربری ها و فعالیت های روستایی به عنوان 

ت
امکانا

	کن هستۀ روستایی با زمینه مانند خانه باغ منطبق بودن الگوی مسا
	ع به دور هسته روستایی رینگ باغات و مزار

ی
صاد

اقت

ت ها
محدودی

	از رونق افتادن واحدهای تجاری درون محله در بافت روستایی تا حدودی متأثر از لبه های قوی تجاری و عمدتًا متأثر از نظام جدید شهرنشینی

ت
امکانا

	ع و باغات اقتصاد خود محور در بخش مزار
	قیمت مناسب زمین و مسکن در هستۀ روستایی

ی
ی- اجتماع

فرهنگ

ت ها
محدودی

	کنین هستۀ روستایی پایین بودن میزان سواد سا
	عدم احساس تعلق و حس مکان در بافت های پیرامونی نسبت به روستاشهر نعیم آباد
	کنین پهنه ها عدم تطابق فرهنگی سا

ت
امکانا

	مراسم آئینی از قبیل مراسم عزاداری و نیز اعیاد مختلف
	احساس تعلق خاطر و حس مکان نسبت به هستۀ روستایی روستاشهر

ی و
ت شهر

 مدیری
ی

ت مردم
مدیری

ت ها
محدودی

	کمبود نهادهای مدیریت شهری محلی و نقش ضعیف آنها در بهره گیری از پتانسیل های نعیم آباد
	 روند رو به تنزل مشارکت مطلوب مردم در هستۀ روستایی

	وجود مدیریت به شیوه ریش سفیدی در هستۀ روستایی
	کاربری های آموزشی و مذهبی تمایل زیاد به سنت حسنه وقف مرتبط با 
	شرکت پر شور در مراسم های عزاداری در حسینیه ها به عنوان بارزترین جلوۀ مشارکت شهری

ی
ح ها

ن و طر
 قوانی

ت
فرادس

ت ها
محدودی

	احداث خیابان های مقیاس شهری از درون روستاشهر و برش هستۀ روستایی آن
	ح جامع برای بافت های روستاشهری کم ویژه طر نبود ضوابط خاص برای ترا

ت
امکانا

	ع هستۀ روستایی کم ویژه به نعیم آباد با هدف حفظ باغات و مزار تعلق ترا
	ح راهبردی بافت های فرسوده یزد توجه مسئولین در قالب تهیه طر

جدول 3 -وضعیت ابعاد موجود روستاشهر نعیم آباد.

گام چهارم - حرکت به سوی چشم انداز روستاشهر نعیم آباد
در عمــل بــه عنــوان آغــازی بــرای اقدامــات اجرایــی بــا هدف 
دســت یابی به چشم انداز مطلوب روستاشهر نعیم آباد، در مرحلۀ 
چهــارم بــه صورت مقدماتی بــه بیان برنامه های اقــدام۲۰ در ابعاد 
هفت گانۀ فوق در راســتای شــکل دهی به یک فرآیند  برنامه ریزی 
صرفــًا  اقدامــات  ایــن  اســت  بدیهــی  می گــردد.  اشــاره  راهبــردی 

آغــازی بــرای روندهای اجرایی بعدی اســت و لــزوم تدقیق آن در 
کــردن راهبردهــا و راهکارهــا و پروژه ها  ح  گام هــای بعــدی بــا مطر
گام  که در این آخرین  توســط متخصصین امر ضروری اســت. چرا 
تنها، به شفاف ســازی بیانیه چشــم انداز روستاشهر جهت روشن 
نمودن مســیر حرکت به ســمت چشــم انداز، پرداخته شــده است 

)جدول 5(.

چشم اندازسازِی بافت های شهــرِی روستا بنیان
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بیانیۀ روند موجود بعد

تعدد و تکثر پهنه های ناهمگون موجود با کیفیت پایین عملکردی، گسترش پهنه ها به همراه بسط مسائل کالبدی و عملکردی آنها، فرسودگی کالبدی کالبدی-عملکردی
کارایی روز به روز شبکۀ تأسیسات و تجهیزات  و روز افزون هستۀ روستایی و مسبب فرسودگی عملکردی و سرایت آن به بافت های پیرامونی، کاهش  
کارآمد خواهد ماند.   شهری و در غایت امر ، روستاشهر نعیم آباد در انجام وظایف عملکردی خود به عنوان جزیی مستقل از یک سیستم بزرگ تر نا

کاربری های کالبدی- کاربری کاربری های مطلوب مانند تاریخی، مذهبی و هویتی و چه نامطلوب مانند  کنش  تشدید ناسازگاری و عدم مطلوبیت چه در میان 
کیفیت محیط  کنین با هدف ارتقای  کارایی آنها در راستای تأمین نیازهای سا روستایِی بجا مانده در بافت روستاشهری، موجب فقدان 

که  کاربری های متناقض و زمین های بایر، باغات رها شده و مزرعه های متروکه  مسکونی شده است و حاصل، مساحتی از شهر یزد، تکه تکه با 
کاربری های آن دیده نمی شود. گونی و انعطاف پذیری در  گونا هیچ نشانی از 

ساخت و ساز در بخش مسکن با الگوی غیر بومی و آماده سازی زمین و نیز احداث خیابان های مقیاس شهری و تعریض مسیرهای درون بافت و در پی آن زیست محیطی
ع موجود، در آیندۀ نه چندان دور، از حلقۀ سرسبز، پیرامون هستۀ روستایی تنها لکه هایی کوچِک سبز رنگ باقی خواهند ماند.  تخریب و نابودی باغات و مزار

کشانده می شود، از بین رفتن اقتصاد درون محلی در زمینه های دامداری، اقتصادی چرخه های اقتصاد از سطح محله ها به سطوح شهری و فراشهری 
ج از محله  کاال و سرمایه خار کشاورزی و محصوالت باغی، اقتصاد متزلزل و متکی بر چرخش 

نابودی حس تعلق موجود نسبت به بافت اجتماعی نعیم آباد و نیز حس مکان موجود نسبت به هستۀ روستایی، بی تفاوتی و عدم فرهنگی- اجتماعی
هویت مندی نسبت به محیط سکونت نهایتًا ناامنی و ضعف در تعامالت اجتماعی- انسانی

مدیریت شهری و 
مدیریت مردمی

ح ها برای مردم  کارایی طر کاهش  تضعیف مشارکت مردمی، افزایش هزینه ها در مقابل 

ح های  قوانین و طر
فرادست

گذرا در راستای اهداف شهری از قبیل تسهیل عبور و مرور و تنها به  ح ها و پروژه های  تکه تکه شدن بافت نعیم آباد به دنبال فرامین، قوانین، طر
گرفتن این بافت در مرکز شهر یزد واسطۀ قرار 

جدول4- بیانیه روند موجود روستاشهر نعیم آباد در ابعاد هفت گانۀ شکل روستاشهری.

جدول 5- برنامۀ اقدام چشم انداز روستاشهر نعیم آباد در ابعاد هفت گانۀ شکل روستاشهری.

برنامۀ اقدام چشم اندازبعد

ی
ی-عملکرد

کالبد

	گون با هدف تقویت هویت باغ محلۀ نعیم آباد گونا الگو و طراحی های خاص جهت پیوند پهنه های 
	الگو برای هماهنگی شبکۀ دسترسی در پهنه های باغ محلۀ نعیم آباد با الهام از اصول طراحی باغ ایرانی
	کالبدی - عملکردی میان پهنه ها به ویژه هستۀ روستایی و بافت پیرامونی گره ها به مثابه پیوند  استفاده از 
	کاهش فرسودگی عملکردی بافت گردشگری هویت طبیعی- تاریخی در روستاشهر جهت  استفاده از ظرفیت 
	 کنین و دسترسی به خدمات و تأسیسات شهری مانند بهبود روشنایی، تعریض ساماندهی شبکه معابر هستۀ روستایی برای پاسخگویی به نیازهای سا

کودکان و سالمندان ضروری، آماده سازی برای پیاده ها، 

ی- 
کالبد

ی
کاربر

	               کاربری در درون محله کمبود این  کاربری های تفریحی اطراف محله برای پوشش دادن  استفاده از پتانسیل 
	گون و منعطف گونا کاربری های  کاربری های بال استفاده برای تقویت ساختار اجتماعی با تزریق  استفاده از 
	کندۀ موجود اختصاص بخشی از زمین های بایر به پهنه های مسکونی جهت انسجام بافت پرا

ت 
س

زی
ی

محیط

	گسترش باغات جهت تقویت هویت باغ محلۀ نعیم آباد حفظ و 
	 ح ها و الگوهای ساخت و ساز متناسب با باغ محله در زمین های بایر با قطعات متنوع درون محله تهیۀ طر

ی
صاد

اقت

	 استفاده از ظرفیت تاریخی روستاشهر نعیم آباد برای رونق اقتصادی محله مانند ایجاد محور تاریخی- فرهنگی در هسته روستایی برای رونق اقتصادی
گردشگری و فضای تفریحی- 

	 استفاده از موقعیت مکانی و اقتصادی محدوده جهت تغییر شغل دامداران به فعالیت های اقتصادی سازگار با هویت باغ محله نعیم آباد مانند باغداری
کشاورزی محدود و 

ی- 
فرهنگ

ی
اجتماع

	 گی های بومی کنین روستاشهر نعیم آباد از طریق توسعۀ ویژ افزایش حس مکان در بین سا
	کنین هستۀ روستایی با پهنه های پیرامونی از طریق طراحی فضاهای شهری مشترک درون محلی تقویت روابط اجتماعی سا
	ایجاد زمینه های رنگ تعلق فردی و جمعی در طراحی فضاهای شهری

ی و 
ت شهر

مدیری
ی

ت مردم
مدیری

	برگزاری جشن ها و اعیاد مذهبی در مقیاس محلی در فضاهای شهری جهت تقویت مشارکت مردمی
	 ایجاد سازوکاری برای ورود سازمان هایی دولتی به محدوده و انجام پروژه های مشارکتی
	گروه های مدیریتی توسط نهادهای مسئول متشکل از مردم برای حل مشکالت روستاشهر با رهبری ریش سفیدان ایجاد 
	تعمیم مشارکت مذهبی موجود به مشارکت مدیریت شهری در مقیاس محله

ی 
ح ها

ن و طر
قوانی

ت
فرادس

	کیفیت ساخت و ساز و عمر بنا منطبق بر هویت باغ محلۀ نعیم آباد وضع قوانین تشویقی جهت باال بردن 
	 ح های باالدست در راستای تقویت هویت محلی نعیم آباد کم ویژه طر تدقیق و شفاف سازی ترا
	ح های مقیاس شهری در محدودۀ روستاشهر نعیم آباد با اولویت حفظ و یکپارچگی ساختار و سازمان فضایی آن تغییر و انطباق طر
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نتیجه
 نکتۀ حائز اهمیت در مبحث چشم اندازسازی روستاشهرها، 
ارتباط مستقیم این فرآیند و تأثیر و تأثر آن بر توسعۀ مادرشهر است 
می توان  را  روستاشهر  یک  برای  چشم اندازسازی  که  نحوی  به 
که آیندۀ یک  معادل با برنامه ریزی برای توسعه شهر دانست. چرا 
روستاشهر، سرنوشت بافتی از شهِر آینده خواهد بود. این نکته، 
ضرورت توجه به توسعه های شهری، مانند گسترش لجام گسیخته 
کندۀ سطح شهری، افزایش جمعیت شهری، نیاز به امکانات  و پرا
و فضاهای باز و سبز شهری، بهبود ساختار اقتصاد شهری و لزوم 
تقویت هویت شهر و شهروندی را در چشم اندازسازی بافت های 
روستاشهری به اثبات می رساند. از دیگر سو توجه به ارزش های 
آتی آن خواهد  متمایزکننده هر روستاشهر، تضمین کنندۀ هویت 
کل،  کل به جزء و از جزء به  بود. با در نظرگرفتن این دو رویکرد، از 
کلیت ضمن  در نهایت بافت های روستاشهری همانند اجزای یک 
تنوع بخشی به بافت شهر و ایجاد حوزه های هویتمند، به وحدت 

کمک خواهند نمود. مجموعۀ شهری 

چارچوب نظری ارائه  شده در این پژوهش در مطالعات بافت های 
گرفته،  صورت  پژوهش های  محدودیت  دلیل  به  روستاشهری 
می تواند تعمیم صحیحی از تئوری های شهری باشد. چارچوب نظری 
حاصل نه تنها امکان شناخت، تحلیل و طراحی در قالب هایی هم 
گونه شناسی را فرآهم می کند بلکه چارچوبی فکری در مبحث  چون 
کالم   نوزایی۲۱بافت های روستاشهری را فر آهم خواهد آورد. در دیگر 
برای تجدید سازمان بافت های روستاشهری نیازمند تئوری هایی در 
زمینه تحوالت بافت های روستاشهری خواهیم بود. بسط تئوری های 
الزم  بستر  گون  گونا رویکردهای  با  روستاشهری  بافت های  نوزایی 
فرهنگ،  بر  مبتنی  روستاشهری  بافت های  حیات  تجدید  برای 
کولوژی و ... را به ارمغان خواهد آورد. حاصل نوزایی های  مبتنی بر ا
پیشنهادی، نقاط عطفی در دوگانه شهر و روستا خواهند بود. به 
اولیه ای  ایده  می تواند  شده  ارائه  چشم اندازهای  از  یک  هر  عبارتی 
که دربردارندۀ مزایای روستا و  برای خلق سکونت گاه جدیدی باشد 
شهر، در راستای همزیستی شهر و روستا و متناسب با نیاز زمانه باشد.

پی نوشت ها 

که دارای تعریف مشخص در ادبیات برنامه ریزی  ۱ روستاشهر اصطالحی است 
نامیده  روستاشهر  عنوان   به  مقاله  این  در  آنچه  هر  است.  شهری  و  روستایی 
 Urban Fringe, Rural- Urban(شده، از یک سو در واقع پیراشهر یا حاشیه شهر
که متفاوت از روستاشهر به معنی کالسیک آن )ارایه شده توسط  Interface( است 
گسترش لجام  گالس( می باشد. از دیگر سو موارد مطالعه،  به دلیل  فریدمن و دا
کز آن استقرار  کنونی و حتی در مرا از شهر  گسیخته شهری، در حقیقت بخشی 
یافته اند. لذا روستاشهر در این نوشتار در حقیقت روستاهای پیراشهری سابق 
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