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ـریروستابنیان
چشم
اندازسازیبافتهایشهـ ِ
ِ

نمونه موردی :چشماندازسازی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد
رضا ا کبری* ،1مسعود قادریان
 1عضو هیأت علمی گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،92/2/7 :تاریخ پذیرش نهایی)92/4/8 :

چکیده
بافتهای روستاشهری ،بخشی از بافتهای شهری با ماهیت روستایی هستند که در مسیر
توسعۀ شهری ،به پهنههای شهری ملحق گردیدهاند .این پژوهش به دنبال کشف پتانسیلهای
بافتهای روستاشهری با هدف خلق سکونتگاههای شهری پایدار با بنیان روستایی ،سعی در
شفافسازی گام چشماندازسازی  -اولین گام از فرآیند تبدیل بافتهای روستاشهری به بافتهای
اندازسازی بافتهای روستاشهری،
پایدار روستابنیان -خواهد داشت .به منظور تدقیق چشم
شهری
ِ
ِ
جهت کاربست در بیانیه چشمانداز
بندی آغازین ،ایدههایی مبتنی بر ارزشهای هر گونهِ ،
پس از گونه ِ
شکل شهری لینچ صورت پذیرفته است .سپس
ارائه میگردد .گونهبندی پیشنهادی با تعمیم تئوری ِ
در فرآیند چشماندازسازی به شیوۀ ارگون؛ ایدههایی مبتنی بر ارزشهای شناسایی شده در هر سه
گونه پیشنهادی ،ارائه گردیده تا این بافتهای شهری روستابنیان در وحدت با زمینۀ شهری ،موجب
بهبود توسعۀ شهری گردند .ترسیم تصویری منطقی از آینده این بافتها برای مسئولین ،متخصصین
و مردم و ارائه راهحلهایی برای گذار از بافت روستایی الحاقی به شهر به روستاشهر و طراحی برنامه
برای نمونه موردی با روش تحقیق کنشگرانه صورت میگیرد .فرآیند چشماندازسازی روستاشهر نعیم
آباد طبق مدل ارگون شامل  -1بررسی وضعیت موجود روستاشهر نعیم آباد -2 ،بیانیه روند موجود
روستاشهر نعیم آباد -3 ،ارائۀ بیانیۀ چشمانداز روستاشهر نعیم آباد -4 ،حرکت به سوی چشمانداز
روستاشهر نعیم آباد (شامل برنامه اقدام) خواهد بود.
واژههای کلیدی
بافت ،بافتهای روستاشهری ،شکل روستاشهری ،گونهشناسی ،چشمانداز سازی.
*نویسنده مسئول :تلفن  ،09122242794 :نمابر.E-mail: akbari_up@yahoo.com ،0351-6228833 :
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مقدمه
مرور مطالعات صورت گرفته در رابطه با «بافتهای
روستاشهر1ی » در دهههای اخیر ،رویکرد قهری طر حهای شهری
و نیز تدوین طر حهایی با عناوین «بافتهای فرسوده شهری»،
«بافتهای نا کارآمد شهری» و ...را نسبت به این بافتهای
شهری روستابنیان نشان میدهد .رویکردی که با چشمپوشی
از ارزشهای بافتهای روستاشهری و جایگاه ُ
راهبردی آنها
به عنوان فرصتهای توسعه پایدار شهری ،برچسب ناپایداری
اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی بر آنها زدهاند .این رویکرد
بافتهای روستاشهری را به عنوان بافتهای فرسوده تلقی
نموده و ضرورت رسیدگی به یک معضل شهری را مطرح کرده
رفع فرسودگی شهری میباشد.
و به دنبال نوعی
ساماندهی و ِ
ً
در طول این فرآیند؛ کرارا ضرورت رسیدگی به یک معضل شهری
بیانشده و نگرانیهای حاصل از بیتوجهی به این ضعف شهری
گوشزد میگردد.
توجه به بافتهای روستاشهری در مقام یک فرصت،
رویکرد جدیدی را با هدف بهرهمندی از امکانات و فرصتهای
شهری در کنار پتانسیلها و نقاط قوت روستایی؛ در مقابل
رویکرد مذکور طلب مینماید .ضرورت پرداختن به بافتهای
روستاشهری به عنوان فرصتهایی برای خلق سکونتگاههای
پایدار شهری ،از یک سو دیدگاههای تازهای را در رابطه با کشف
ماهیت بافتهای روستاشهری ضمن مرور فرآیند شکلگیری
و گونهشناسی آنها فراهم خواهد کرد و از دیگر سو این رویکرد،
ضرورت شفافسازی فرآیند تبدیل بافتهای روستاشهری به
ً
سکونتهای پایدار را طلب مینماید .قطعا نخستین گام در
پیگیری فرآیند خلق سکونتگاههای پایدار شهری در بافتهای
روستاشهری ،چشماندازسازی این بافتهای شهری خواهد
بود .چشماندازهایی که با بهرهگیری از ارزشهای هویتی هر گونه
از بافتهای روستاشهری ،تصویری منطقی از آینده این بافتها
را برای مسئولین ،متخصصین و مردم به تصویر کشاند.
ضرورت جهانی مربوط به مطالعه بافتهای روستاشهری را
میتوان در چهار نکته خالصه نمود -1:همانطور که بسیاری از
شهرهای دنیا در مصاف با پدیدۀ جهانی شدن دست و پنجه نرم
میکنند ،بافتهای روستاشهری و جوامع منسجم محلی آنها ،نه
تنها از این قاعده مستثنا نیستند بلکه حساسیت بیشتری را نیز

طلب مینمایند -2.بافتهای روستاشهری در ارتباط تنگاتنگ
با شهر به واسطۀ تبادالت اجتماعی ،اقتصادی ،حملونقل و ...
هستند  -3درحالیکه در قرن حاضر توجه مضاعفی به سالمت
جامعه و عدالت اجتماعی میشود ،بافتهای روستاشهری
همچنان از مشکالت متعددی رنج میبرند -4 .با توجه به عمر
کوتاهتر بافتهای روستاشهری نسبت به هستههای شهری،
کمبود قابلمالحظه تحقیقات به ویژه در زمینه مطالعات مراحل
تکامل بافتهای 2روستاشهری بسیار پررنگ است (Phillipson,
 .)2005, 68عالوه بر نکات عام و قابلقبول فوق ،در ایران نیز از
آغاز نطفهگذاری بافتهای روستاشهری در پی گسترش شدید
ً
شهرها پس از اصالحات ارضی و متعاقبا وا گذاریهای زمین به
ویژه در دهۀ  ،60همچنان سیاستها و چشماندازهای مسئولین
و نیز رویکرد متخصصین نسبت به این بافتها ،در هالهای از
ابهام میباشد .امروزه با حاد شدن مسائل مرتبط برای شهر،
سا کنین و مسئولین؛ این روند با رشدی مضاعف در سالهای
آینده به تخریب بافتهای روستاشهری و حتی انحراف شهرها
دامن خواهد زد .از این رو ضرورت زمانی پرداختن به مباحث
روستاشهر در این برهه با رویکرد تعیین تکلیف نسبت به آیندۀ
این بافتهای شهری روستابنیان ،معقول و منطقی به نظر
خواهد آمد.
اما با توجه به نوپا بودن بافتهای روستاشهری نسبت به
ً
هستههای شهری و نیز متعاقبا مطالعات اندک در حوزه بافتهای
روستاشهری در مقابل پژوهشهای صورت گرفته در باب تاریخ
شکلگیری ،رشد و گونهشناسی شهرهای تاریخی و حتی مدرن،
این سوال مطرح میشود که :چگونه میتوان چارچوب نظری
استواری در رابطه با گونهبندی بافتهای روستاشهری و سپس
شفافسازی آینده آنها تدوین نمود؟ (جوابی که در مقاله خواهد
آمد :با استفاده از تعمیم تئوری های شکلگیری شهر مانند نظریه
لینچ) چگونه قادر خواهیم بود برای بافتهای روستاشهری
چشماندازی متصور شویم که ضمن پیروی از چارچوبهای
نظری مطالعات روستاشهری ،به لحاظ پدیدار شناسی ،ویژه و
منحصر به یک روستاشهر در یک گونۀ خاص باشد؟ (جوابی که
در مقاله خواهد آمد :با پی گیری ارزشهای هر گونه و در نهایت
ایدههایی برای بیانیه چشمانداز مطابق با آن ارزشها)

 -1مبانی نظری
شناسی 3بافتها در مطالعات ریختشناسی
 1-1مبانی گونه
ِ
منظور از گونهشناســی ،دســتهبندی تجریدی از مجموعهای از
پدیدهها نیست بلکه ابزاری برای شناخت بیشتر پدیدهها بر مبنای
ً
ماهیــت آنهاســت .گونهشناســی معمــوال دســتههایی را مشــخص
میکند که پدیدهها در آن به وسیلۀ صفات یا کیفیات خاص اصلی
4

ً
و الزم مشخصشــدهاند و اینها متقابال هم قطعیکننده و هم کامل
(شــامل تمام جزئیات و کلیات) هســتند .گونهشناســی میتواند به
منظور مطالعۀ متغیرها و شــرایط قابل تغییر و تحول مورد اســتفاده
قرار گیرد ( .)Encylopaedia Britannica,1984,334&335به عبارتی،
گونهشناســی تالشــی اســت بــرای قــرار دادن مجموعهای از اشــیای
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پیچیــده در یــك مجموع ـهی منظــم برای دس ـتیابی بــه عمومیت
بیشـ�تر در جهـ�ت شـ�ناخت و برنامهریـ�زی (.)Rapaport,1990,48
ً
این ابزار در مواجهه با مسائل شهری ،عموما در قالب رویکرد
«ریختشناســی شــهری» ،در خدمت کنــدوکاو ماهیت بافتهای
شــهری بوده اســت .این رویکرد در دهۀ هفتاد در پاسخ به مسائل
مناطــق تاریخــی بــه عنــوان محصــول مطالعــات شــکل شــهر در
ً
جغرافیــای شــهری ،مورد توجــه محافل علمی قــرار گرفت و عمدتا
بــا کار جغرافیــدان آلمانــی ام.آر.جــی کنــزن 5شناختهشــده اســت
( .)Whitehand,1987;Larkham,1996مطالعــات ریختشناســی
شــهری شــامل کنــدوکاو در بافت شــهری بــا تا کید بر هویــت آنها و
در پــی شناســایی پیکربنــدی 6توســعههای شــهری میباشــد چرا
ً
که توســعه شــهری حقیقتا مفهومی چند وجهی وابسته به زمینه،
فضـ�ا و زمـ�ان میباشـ�د ( ،)DATTA, 2004,33کــه کنــکاش در آن
نیازمنــد ابزاری قدرتمند میباشــد .این رویکرد بــه صورت ویژه در
فرانســه توســعه یافت امــا در ادامه معمــاران ایتالیایی شــیوههای
ـرم شــهری و گونهشناســی
جدیــدی را مبتنــی بــر رابطــۀ بیــن فـ ِ
ســاختمانها ارائــه دادنــد و در اوج ایــن گرایشهــا ،تحلیل گونه-
ریختشناســی یــا ()Typo-Morphological Analyses TMA
پدیــدار گردیــد (Moudon,1994, 289؛ توســلی .)14،1388 ،ایــن
ســبک از تحلیلهای ریختشناســی ،در پایش تغییرات شهری به
عنوان ابزاری سودمند باهدف شناسایی مشکالت توسعۀ شهری
میتواند مورد استفاده قرار گیرد (.)Chen and Romice, 2009
در باب گونهشناســی بافتها ،علیرغم قدمت مكاتب مختلف
ریختشناســی شــهری ،تنهــا در دو ده ـهی اخیــر پژوهشهــای
معــدودی 7بــه صــورت ویــژه در ایــن زمینــه صــورت پذیرفتــه اســت
( .)Jelinek,1992,12هرچنــد در مــورد ســودمند بــودن همهجانبــۀ
گونهشناســی جــای تردیــد اســت ،امــا آن را میتــوان بــه ســه منظور
مفیــد دانســت :نخســت؛ ابــزار توصیف ســاختار شــهری بر حســب
ویژگیهــای مختلــف .دوم؛ ابــزار تحلیــل و ایجــاد ارتبــاط میــان
دادههای زیستمحیطی و اقتصادی اجتماعی با گونههای مختلف
تعریفشده و تحلیل آنها و سوم؛ ابزار برنامهریزی با تأمین درك عمیق
از گونههــای شــهری كــه راه را برای برنامهریزی و طراحی مناســبتر
ُ
در سـ�طح خـ�رد و كالن همـ�وار مینمایـ�د ( .)Rapaport,1990,386در
پی ســومین مزیت گونهشناسی در مطالعۀ بافتهای روستاشهری
بــا هــدف درک ماهیت گونهبندی بافتهای شــهری و با گســترش
مفاهیم گونهشناسی شهری ،علم بافتشناسی از موضوعات صرف
کالبدی خارج و به دنبال معیارهای دیگری برای تدقیق گونهشناسی
بافتهــا بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر گونهشناســی بافت نــه تنها
شــامل مشــخصههای کالبــدی میشــود ،بلکه ســایر ابعاد شــهری
نظیــر ابعاد اجتماعی ،کالبدی ،اقتصــادی و  ...را هم در بر میگیرد.
 2-1گونهشناسی بافتهای روستاشهری
درک ماهیــت بافتهــای روستاشــهری در طیــف گونههــای
متنــوع آن ،بــا توجــه بــه ماهیت ویــژه هر یــک از این بافتهــا 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

توســعههای شــهر بــه ظاهــر ترکیــب ســادهای از روســتا و شــهر در
برخوردگاه آنها میباشــد ولی زمانی که ادرا ک آنها ،تعمق بیشتری
را طلــب نمایــد درک پیچیدگــی چنیــن پدیــدهای نیازمند کنکاش
شــهری روســتابنیان خواهد
بنیــادی در مبانی این زیســتگاههای
ِ
بــود .ســهل و ممتنع بودن گونهشناســی بافتهای روستاشــهری
لــزوم کاربســت تئوریهــای ویــژهای را در ایــن زمینــه بــه اثبــات
میرســاند .هــر چنــد در اســتفاده از تئوریهــای بیگانــه -به دلیل
تمایــز ســاختار شــهرهای ایرانی به خصوص شــهرها و روســتاهای
ســنتی مــا بــا شــهرهای غربی  -بایــد با کمــی تردید نگریســت اما با
توجــه بــه معــدود بــودن پژوهشهــای گونهشناســی بافتهــای
روستاشــهری در ایران ،مطالعۀ تئوریهای عمومی در بستر بومی
میتواند راهگشا و آغازی بر این پژوهشها باشد.
شکلی حیات مدنی
از دیدگاه لینچ؛ شکل شهر ،8تبلور فضایی و
ِ
_اجتماعی -شهر و فعالیتهای 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 میتوان جای داد :بعد نخست :عوامل مصنوع؛ بعد دوم:
عوامل طبیعی؛ بعد سوم :عوامل انسانی(حبیب .)7 ،1385 ،با توجه
به دستهبندی سهگانۀ لینچ و تعمیم آن به شکل روستاشهری و نیز
دســتهبندیهای عام از بافتهای روستاشهری ،میتوان گفت هر
بافت روستاشهری فار غ از ویژگیهای منحصربهفرد خود واجد سه
صفــت (مؤلفۀ هویتی) خواهد بــود-1 :کالبدی (مصنوع یا طبیعی)،
 -2نحوۀ استقرار و  -3هویت انسانی .
بــا توجــه بــه هویــت ســهگانۀ بافتهــای روستاشــهری ،مراحل
گامبهگام گونهشناســی بافتهای روستاشــهری در قالب زیر مطرح
میگردد :گام نخست :تحلیل کالبدی بافتهای روستاشهری؛ گام
دوم :موقعیتشناســی بافتهای روستاشــهری؛ گام سوم :تحلیل
هویت انســانی بافتهای روستاشــهری و در نهایــت ارائۀ گونههای
نهایی روستاشهرها .سه گام اول در تصویر  1بیان گردیده است.
پــس از طــی مراحــل گونهشناســی (تصویــر ،)2بافتهــای
روستاشهری متناسب با ابعاد کالبدی ،موقعیتی و انسانی در یکی از
گونههای ششگانۀ کالبدی ،ششگانۀ استقرار و سهگانۀ انسانی قرار
خواهند گرفت .به عبارتی هر روستاشهر واجد سه خصوصیت هویتی
خواهدشد کهبیانگر ویژگیهایبنیادیناینسکونتگاهانسانیاست.
 3-1مبانی چشماندازسازی
حرکــت در محــور زمــان در مواجهــه با مســائل شــهری ،نــه تنها
روشنکننده عوامل به وجود آورنده شرایط موجود خواهد بود ،بلکه
بیانگــر تصویــری از تبعات تصمیمات امــروزی اتخاذ شــده در آینده
شــهر میباشــد .در حقیقت چشــمانداز ،پندارهای است که جامعه
و افــراد امــروزی ،قصــد دارند برای ســا کنین فردای شــهر بــه ارمغان
گذارند .تدوین چشمانداز برای یک شهر در حقیقت به مفهوم ارائۀ
هدفی به سا کنین شهر جهت کلیه تالشهایشان و توصیف چیزی
ً
اســت که احتمــاال در آینده به آن نائل خواهند شــد (گلکار.)1384،
چشــمانداز ،تصویــری فراســوی آینــدۀ قابــل پیشبینــی و فراتــر از
روندهــای موجــود و در واقــع ایجاد فهم مشــترک و راهبــردی میان
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تصویر  -1مراحل سهگانۀ تحلیل بافت روستاشهری.

تصویر -2گونههای نهایی روستاشهرها.

گروههای ذینفع میباشــد (براتی و سرداری ،)3 ،1386،که توسط
مثلث سهگانۀ تشریک مساعی ما بین مدیریت شهری ،حکمروایی و
پایش مداوم ،به سوی تحققپذیری هدایت و کنترل میگردد (Kim
 .)&Oki, 2011, 248در حقیقت چشماندازسازی بستر مطر حشدن
چالشهــای شــهر توســط تصمیمســازان شــهری (برنامهریــزان و
ـدف غایی تطابق چش ـمانداز مشــترک شــهر
طراحــان شــهری) با هـ ِ
و توســعههای آتی و گســترش شــهری بــا عاملیــت تصمیمگیرندگان
شـ�هری اسـ�ت ( .)Green, 2005, 266هر چند ممکن اســت گسترش
لجامگسیخته شهرها اجازه ندهند چشماندازها برای مدت طوالنی

دس��تنخورده باق��ی بمانن��د ( ،)Macdonald, 2005, 316امــا در این
وضعیت نه تنها «تغییرناپذیری عمومی چشماندازها» 9را خدشهدار
نخواهد کرد ،بلکه ضرورت کاربست برخی تغییر و تبدیلها در قالب
شبهچش ـماندازها 10را بــا هدف کنترل عاملهــای زودگذر و فضایی
از جمله توسعههای ناخواسته را روشن مینماید(DATTA, 2004,
 .)38ایــن بــه واقع انعطافپذیری چشــمانداز در قبال توســعههای
روزآمد شهری را به اثبات میرساند.
11
به طور کلی ،سه نوع تلقی از اصطالح چشمانداز ممکن است
ً
که عبارتاند از -1 :چشمانداز به مفهوم برنامۀ چشمانداز که معموال
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ـریروستابنیان
چشم
اندازسازیبافتهایشهـ ِ
ِ

قبل از تهیه برنامه یا طرح جامع شهر تهیه میگردد -2 .چشمانداز
به مفهوم فرآیند چشماندازســازی که سلســله فعالیتهایی اســت
کــه با اســتفاده از تکنیکهای گونا گون مشــارکتی بــه تدوین بیانیه
چشمانداز منجر میشود  -3چشمانداز به مفهوم بیانیه چشمانداز
کــه محصــول فرآیند چشماندازســازی اســت (زیــاری ،مهدینــژاد و
پرهیز .)188-189 ،1388 ،این نوشــتار به دنبال مفهوم چشمانداز
به عنوان فرآیند چشماندازسازی در پی ارزشهای شناساییشده
در هــر یــک از گونههای بافتهای روستاشــهری بــه ارائۀ ایدههایی
جهت تحققپذیری بیانیه چشمانداز هر یک از گونهها میپردازد.
تدوین چشمانداز آینده برای شهرها و محالت مستلزم انجام
مجموعهای از فعالیتهاســت که در قالب فرایند چشماندازسازی
اســت که شامل سنجش مشاوره و همكاری و تفكر خالقانه درباره
اصول طراحی و برنامهریزی به دست میآید (گلکار .)29 ،1384،هر
چند مدل های فراوانی از جمله  CDSو ارگون فرآیند فوقالذکر را به
نحوی دنبال مینمایند اما سیر تحول و دگردیسی درونی و بیرونی
بافــت شــهری ،بهرهگیــری از مدلــی زمــان محــور در شکلشناســی
شــهری را ایجــاب میکنــد؛ از طــرف دیگــر لــزوم انعطافپذیــری
مــدل چشماندازســازی بــا توجــه بــه تعــدد گونههــای تشــخیص
دادهشــده در گونهشناســی بافــت شــهری؛ بهرهگیــری از مــدل
زمانمنــد و منعطف ارگون در چشماندازســازی را ارجح مینماید.
مدل ارگون را فرایندی متشــکل از چهار گام تشــکیل میدهد
کــه هــر یک از گامها براســاس یک پرســش ســاده بنا شــده اســت:
ا کنــون کجا هســتیم؟ به کجــا میرویم؟ کجا میخواهیم باشــیم؟
چگونــه آنجــا برســیم؟ (گلــکار 30 ،1384،و  .)31مــدل ارگون واجد
ایــن مزیــت اســت کــه میتــوان آن را بــرای کاربــرد در محیطهــا و
شرایط متفاوت مناسبسازی و منطبق نمود(تصویر.)3

تصویر -3مدل چشمانداز سازی ارگون.
مأخذ( :گلکار)30 ،1384 ،

 -4-1چشمانداز سازی بافتهای روستاشهری
شکلشناسی شهری مبتنی بر گونهشناسی که به دستهبندی
خام از بافتهای شــهری ختم شود نمیتواند پاسخگویی جامع و
ً
مانع برای مســایل شــهری قلمداد شــود ،چرا که صرفا به شناخت
مســئله کمــک نمــوده اســت؛ امــا پیگیری مســئله بــه هــر گونه در
گذشــته و حــال و نیــز ارائــۀ راهکارهــا و اقداماتــی بــرای گونههــای
تشــخیص داده شده به ســمت چش ـمانداز آینده آنها ،نمونهای از
بافتشناسی تخصصی است .در واقع چشمانداز آ گاهی و تصوری
اسـ�ت که در برنامهریزی برای آیندهای با هدفی روشن الزم است.

( .)Longman, 2001, 1597کیفیــت چشماندازســازی شــهرها و
محــات و چگونگــی تدویــن آن در تعییــن سرنوشــت اقتصــادی،
اجتماعــی و کالبــدی آنها نقش حیاتی ایفا میکند .این امر موجب
گردیده اســت که مرحلۀ چشماندازســازی به مرحلــهای پراهمیت
در فرآینــد برنامهریــزی و طراحــی شــهری راهبــردی بــرای تحقــق
ارزشهای بالقوه ،به ویژه در بافتشناسی شهری بدل شود.
 -5-1چشماندازسازی روستاشهرها :ارزشها و ایدهها
از دیدگاه دیوید 12پیندر در کتاب «چشــمانداز شــهر»  ،اولین
مرحلــه در تدویــن بیانیــه چشــمانداز ،بایــد اشــاره بــه گرانیگاهها،
نقاط حساس ،کلیدی و مهم در همۀ ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
کالبــدی و زیســتمحیطی داشــته باشــد تــا در گامهــای بعــدی بــا
تا کید بر شناســایی این نقاط و تأثیر آنها و در نهایت با جمعبندی
آنهـ�ا ،تبدیـ�ل آنها به چشـ�مانداز میسـ�ر باشـ�د ( .)Pender, 2004در
دیگر دیدگاه ،تنها چیزی که تحقق یک چشمانداز را پیش خواهد
بــرد ارزشها هســتند ،در حقیقــت ارزشها معیار ســنجشپذیری
بیانیــه چشــمانداز خواهند بود .چشــمانداز ،غیراخالقی ،نابهنجار
و غیرمطلــوب گــردد .چشــمانداز ابــزاری بــرای ایجــاد وفــاق بر ســر
ارزشهــای اصلــی و کمــک بــه افــراد و گروهها و نهادهــای مختلف
بــرای تحقــق آنهــا ،خواهــد بود بــدون ارزشهــا احتمــال این خطر
م ـیرود که بیانیــه (آخوندی و برک پــور .)289 ،1389 ،پس فرآیند
رفــت و برگشــت مابیــن چشماندازســازی و ارزشهــای موجــود در
قالب بازخــورد منظم فرآیند چشماندازســازی ،به کمک ارزشها،
تضمینکنندۀ تحققپذیری بیانیه چشمانداز خواهد بود.
بــا توجه به ویژگیهای کالبدی و انســانی هــر یک از گونههای
ارائــهشــده و نحــوۀ ارتبــاط آن بــا مــادر شــهر ،ایدههایــی مبتنی بر
ارزشهای هر گونه در جهت کاربســت در چشــمانداز روستاشهرها
کــه ترکیبــی از گونههــای ســهگانۀ کالبــدی ،اســتقرار و انســانی
خواهند بود ،ارائه میگردد ،این ایدهها در حقیقت گوشــزد کنندۀ
ارزشهــای هــر یــک از گونههــای روستاشــهری خواهنــد بــود تا در
نهایت بافت روستاشهری مربوطه قادر باشد در مادرشهر ،زیستی
پایدار داشــته و زمینهساز تقویت پیوند اجتماعی -کالبدی شهر را
فراهم آورد .این ایدهها از دو مأخذ اصلی نشأت خواهند گرفت:
نخست :ایدههای چشماندازســازی بافتهای روستاشهری
میتوانند مستخرج از چشماندازهای تجدید سازمانی شهرها14در
طــول زمانهــای گونا گــون از جملــه  -1افزایــش کارایــی مدیریــت
شهری-2 15وجوه متمایز بروز حکمرانی شهری-3 16هدایت و کنترل
از طریق سیاستهای محلی -4 17حکمروایی و مشارکت گسترده
ً
مادرشهرها 18باشند که قاعدتا به صورت کلگرا از جانب چشمانداز
مادرشـ�هر به روستاشـ�هر تعمیـ�م مییابـ�د(.)Saltzstein, 2008,162
دوم :ایدههای چشماندازسازی میتوانند مبتنی بر ویژگیهای
هویتــی روستاشــهر بــوده و در مســیری جــزء بــه کل در تعامــل بــا
مادرشهر خود باشند .به عنوان مثالی از ایدههای به کار گرفتهشده
در چشماندازســازی توســعههای روستاشهری با این روش ،تقویت
پتانســیلها برای حفــظ تعادلهای منطقهای در ســکونتگاههای
شـ�هری ( ،)Gsänger,1994,71ایدههــای ا کولوژیــک مبتنــی بــر
13
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جدول  -1ایده هایی برای بیانیه چشم انداز بافت های روستاشهری.

گونههای انسانی روستاشهر

گونههای استقرار روستاشهر

گونههای کالبدی روستاشهر

گونههای روستاشهری

ایدههایی برای بیانیه چشم انداز بافتهای روستاشهری

فشردۀ انسان ساخت

ایجاد حوزههایی هویتمند در بافتهای شهری پرا کنده
تقویت ساختار شهر از طریق ایجاد نقطه کانونی در بافت شهری
ایجاد مرا کز سرزندۀ شهری با حفظ هویت محلی

خطی انسان ساخت

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

ترکیبی انسان ساخت

ایجاد بافتهای متنوع هویتمند در نظام شهری
پیوند بافتهای متنوع شهری
تعریف حوزههای قوی به عنوان محلههای هویتمند
ایجاد فضاهای باز و سبز شهری و تقویت سازمان فضای سبز شهری
ایجاد حوزههایی هویتمند در بافتهای شهری پرا کنده
ایجاد مرا کز سبز شهری با هویت طبیعی -محلی

خطی طبیعت محور

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

ترکیبی طبیعت محور

ایجاد بافتهای متنوع در نظام شهری حاصل تلفیق طبیعت و بافت شهری موجود
تعریف حوزههای طبیعی در بافت شهری
پیوند بافتهای متنوع شهری با طبیعت

درونی فرادست

ایجاد فضاهای باز و سبز شهری در بافتهای مترا کم باال شهری
تنک نمودن بافتهای فشردۀ نامطلوب شهری

درونی فرودست

ترمیم بافتهای پرا کندۀ شهری در مناطق پایین شهر و ایجاد انسجام در بافت شهری

پیوستۀ فرادست

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

پیوستۀ فرودست

جهت دهی توسعۀ شهری به سمت مطلوب
اسکان اقشار پایین جامعه متناسب با تواناییهای آنها

اقماری فرادست

جهت دهی توسعۀ شهری به سمت مطلوب و گسترش ساختار شهر
ایجاد دهکدههای توریستی ،تفریحی و گردشگری
ایجاد شهرکهایی برای سرریز جمعیت شاغل در شهر

اقماری فرودست

جهت دهی توسعۀ شهری به سمت مطلوب
ایجاد شهرکهایی برای سرریز جمعیت شاغل در شهر

قومیت محور

ایجاد بافتهای هویتمند شهری با هویت اجتماعی و فرهنگی
حفظ ساختارهای اجتماعی شهرها با قومیتهای متنوع

مذهب محور

ایجاد بافتهای هویتمند شهری با هویت مذهبی

اقتصاد محور

تقویت ساختار اقتصادی شهر
تزریق هدفمند بودجههای شهری در محالت
تشویق پروژههای سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدیریت شهری

فشردۀ طبیعت محور
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شـ�هری ( ،)Gsänger,1994,71ایدههــای ا کولوژیــک مبتنــی بــر
واپسزدگـ�ی زیباشـ�ناختی مدرنیسـ�تی ( )Gandy, 2000, 373و نیــز
سیاس��تهای اقتص��ادی در جهت توس��عۀ ش��هری ()OECD,2003
و حت��ی ایدههای��ی مبتن��ی ب��ر ویژگیهای انس��انی س��ا کنین (Spier,
 )2002,84را میتوان نام برد .ذکر این ایدهها به منظور ادغام مطلوب
روستاها در بافتهای شهری در جهت بهبود توسعۀ شهری ضمن
بهرهگیری از نقاط قوت روســتاها و نیز غنیســازی و هدفمند کردن
بیانیــه چشــماندازهای روستاشــهرها متناســب با گونــۀ مربوطه در
راستای وحدت با زمینۀ شهری آنها میباشد .در حقیقت نیازمند به
19
اشــترا کگذاری یک چشمانداز برای آینده جوامع منسجم محلی
در روستاشــهرها و نیز جوامع شــهری و در نهایت ارتباط متقابل آن
دو برای دستیابی به آن چشمانداز هستیم (.)OECD,2003, 42

تصویر  -5موقعیت روستا شهر نعیم آباد در یزد.

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

تصویر -7مزار ع و کشتزارها و باغات فعال در نعیم آباد.

-2چشماندازسازی روستاشهرها
مطالعۀ موردی چشمانداز سازی :روستاشهر نعیمآباد
بــا توجــه بــه گونهشناســی بافتهــای روستاشــهری در ســه
گونه پیشــنهادی کالبدی ،اســتقرار و انســانی بر مبنای ارزشهای
شناختهشده در هر گونه و نیز ذکر ایدههایی برای بیانیه چشمانداز
هــر یک از گونهها بــا توجه به ارزش هویتمنــد آن ،میتوان با مدل
چشمانداز سازی ارگون گام در چشماندازسازی روستاشهرها نهاد.
 1-2گونهشناسی روستاشهر نعیم آباد
روستاشــهر نعیــم آبــاد که در گذشــته روســتایی پیرامــون مرکز
تاریخی شــهر یزد بوده اســت ،با گســترش بیرویه شــهر ،امروزه در
مرکز ثقل شهر جدید قرار گرفته است (تصویر .)5
روستاشــهر نعیمآبــاد از همپیونــدی مناســبی میــان بافــت
انسانســاخت و طبیعــی برخــوردار اســت .هســتۀ روســتایی اولیۀ
ل گرفته
نعیــم آبــاد بــا فرمــی خطــی به مــوازات مســیر قنــوات شــک 
و توســط باغــات و مــزار ع که همچنان مورد کشــت قــرار میگیرند،
احاطه گردیده اســت .بنیان روســتایی آن متشکل از دانههایی با
الگــوی حیاط مرکــزی و خانهباغ جوابگوی مســائل اقلیمی بوده و
ساختار فضایی حا کم بر آن مشتمل بر یک محور اصلی و در ادامه
راههای فرعی در سلســله مراتبی از عملکرد ،دسترســی و محرمیت
میباشد (تصاویر  6و .)7
ســاختار خاصــی را القا نمیکنــد ،اما به
هرچنــد
پهنــۀ ســبز آن
ِ
صورت فشــرده ،ســطح منســجم و وســیعی را پوشــش میدهد که
این نکته با توجه به موقعیت اســتقرار آن در نزدیکی هســتۀ اصلی
شهر و پهنۀ فرادست شهر یزد قابلتوجه میباشد.
هــم پیونــدی اجتماعــی ســا کنین این روستاشــهر و احســاس
تعلــق ویــژۀ آنها ،حکایت از ســاختار قــوی قومیتی آنهــا دارد که در
کنــار مدیریــت مــردم محــور آن ،میتوانــد الگویی بــرای بافتهای
روستاشــهری باشــد .توجه به مذهب در مراســم عزاداری و ســنت
وقف در کنار اقتصاد ضعیف اما خودمحور دامداری -کشــاورزی از
ویژگیهای ثانویه نعیم آباد است(تصاویر  8و .)9
 2-2چشمانداز سازی روستاشهر نعیم آباد
منطبق بر مدل ارگون چشمانداز سازی روستاشهر نعیم آباد-
کــه در گونۀ خطی طبیعت محور ،درونی فرادســت و قومیت محور
قــرار گرفــت -در چهــار مرحلــه در زمانهای حــال ،آینــدۀ محتوم،
آینــدۀ مطلــوب و در آخــر حرکــت بــه ســمت آینــدۀ مطلــوب انجــام
خواهد گرفت .بدین منظور ،مراحل زیر قابل باز شناسایی اند:
گام نخست -بررسی وضعیت موجود روستاشهر نعیمآباد
گام دوم -بیانیه روند موجود روستاشهر نعیمآباد
گام سوم -ارائۀ بیانیۀ چشمانداز روستاشهر نعیمآباد
گام چهارم -حرکت به سوی چشمانداز روستاشهر نعیمآباد
گام نخست  -بررسی وضعیت موجود روستاشهر نعیمآباد
در پاســخ بــه ســؤال "ا کنون روستاشــهر نعیم آبــاد در چه وضعیتی
است؟ (به لحاظ نوع بافت :خطی طبیعت محور ،درونی فرادست

96
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  18شماره ۲تابستان ۱۳۹۲

و قومیــت محــور)"؛ میبایــد مســائل جــاری در نعیمآبــاد در قالــب
ت و محدودیتها در ابعادی فرا گیر مورد کنکاش قرار گیرد.
امکانا 
مطابــق با آنچه در باب شــکل روستاشــهر و عناصر تشــکیلدهندۀ
آن یعنی عوامل مصنوع ،طبیعی و انســانی به دنبال دســتهبندی
لینچ آورده شــد ،برای شــکل روستاشــهری ابعادی قابلتشخیص
اســت کــه ضمن حفــظ همپوشــانی تمام مســائل ،دقــت نظر الزم
در بررســی وضعیــت کنونــی آن را فرآهــم میســازد-1 :کالبــدی-
عملکــردی -2کالبدی _ کاربــری -3زیس ـتمحیطی  -4اقتصادی
 -5فرهنگــی -اجتماعــی (شــامل جنبههــای اجتماعــی ،تاریخی،
قومــی ،مذهبی ،سیاســی)  -6مدیریت شــهری و مدیریت مردمی
 -7قوانیــن و طر حهــای فرادســت کــه دو بعــد اول متأثــر از وجــه
انســان ساخت شکل روستاشهر ،بعد ســوم مرتبط با وجه طبیعی
آن و موارد باقیمانده از وجوه انســانی حا کم بر روستاشــهر مشــتق
گردیده است(جدول .)3
گام دوم  -بیانیه روند موجود روستاشهر نعیم آباد
در دومین گام چشماندازسازی (طبق مدل ارگون) ،به سرانجام
روستاشــهر نعیم آبــاد با فرض تــداوم روال کنونی و جهتگیریهای
جــاری در ابعــاد ذکــر شــده پرداختــه خواهــد شــد .بــه عبارتــی در
صورت اســتمرار فرآیندهای در حال کنش و مســبب ارزشها و ضد
ارزشهای مشــروح در گام نخســت ،سرنوشت روستاشهر نعیم آباد
چه خواهد شد؟ برآیند این نیروها این بافت روستاشهری را به کدام
جهت ســوق خواهد داد؟ در پیشبینی ایــن آینده بر روال معمول،
بیانیه روند موجود متأثر از نحوۀ ترسیم وضعیت موجود در گام اول،
در ابعاد هفتگانه ارائه میگردد(جدول .)4

بهــره گرفتــه شــود و در نهایــت نقطــۀ مرجعــی باشــد بــرای هدایت
برنامهریزی و طراحی شهری در این بافت روستاشهری.
بیانیۀ چشم انداز روستاشهر نعیم آباد
«روستاشهر نعیم آباد ،یک سکونتگاه انسانی هویتمند است که
با بهرهگیری از تمامی نقاط قوت یک هستۀ روستایی ،در وحدت با
زمینۀ شهری خود ،به عنوان یک باغ محله با تکیه بر بافت شناسی
روستاشهری ،پاسخگوی نیازهای سا کنین خود و در تعامل سازنده
با شــهر یزد در حرکت به ســوی یک مکان پایدار میباشــد .بهسازی
استخوانبندی کالبدی -فضایی به منظور تقویت ساختار فضایی
هستۀ روستایی؛ تکمیل ساختار عملکردی با اولویت سرزندهسازی
یهــای روستاشــهری ،نوســازی ســازمان اقتصــادی بــا
نظــام کاربر 
رویکــرد اقتصــاد خــرد مقیــاس درون محلــی و ترمیــم زمین ههــای
فرهنگــی -اجتماعــی موجــود زمینــه ســاز مشــارکت پایــدار مردمی،
حاصــل برآینــد مداخــات هدفمنــد طراحــی شــهری و برنامهریزی
شهری با اولویت محلی توسط مدیریت یکپارچۀ شهری در تعامل با
مدیریت و مشارکت مردمی سا کنین نعیم آباد است» .

گام سوم  -ارائۀ بیانیۀ چشمانداز روستاشهر نعیمآباد
بــر اســاس ســناریوی بــه تصویر کشــیده شــده در بیانیــۀ روند
موجود ،ضرورت تعریف چش ـماندازی از آینده مطلوب روستاشــهر
نعیمآبــاد با واقعبینی تام ،احســاس میشــود تــا از تمام امکانات و
محدودیتهای موجود جهت پیشــروی به ســوی آیندهای روشن

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

تصویر  -9ساختار روستاشهر نعیم آباد.

جدول  -2گونه شناسی روستاشهر نعیم آباد.

بافتهای روستاشهری
نعیم آباد

مالحظات
در روند گسترش یزد ضمن
حفظ ساختار خود ،بافت
پیرامونی افزایش سطح یافته
است.

گونه شناسی کالبدی

گونه شناسی استقرار

گونه شناسی انسانی
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گام چهارم  -حرکت به سوی چشمانداز روستاشهر نعیم آباد
در عمــل بــه عنــوان آغــازی بــرای اقدامــات اجرایــی بــا هدف
دســتیابی به چشمانداز مطلوب روستاشهر نعیمآباد ،در مرحلۀ
چهــارم بــه صورت مقدماتی بــه بیان برنامههای اقــدام 20در ابعاد
هفتگانۀ فوق در راســتای شــکلدهی به یک فرآیند برنامهریزی
ً
راهبــردی اشــاره میگــردد .بدیهــی اســت ایــن اقدامــات صرفــا

آغــازی بــرای روندهای اجرایی بعدی اســت و لــزوم تدقیق آن در
گامهــای بعــدی بــا مطرح کــردن راهبردهــا و راهکارهــا و پروژهها
توســط متخصصین امر ضروری اســت .چرا که در این آخرین گام
تنها ،به شفافســازی بیانیه چش ـمانداز روستاشهر جهت روشن
نمودن مســیر حرکت به ســمت چشــمانداز ،پرداخته شــده است
(جدول .)5

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

فرهنگی -اجتماعی

امکانات محدودیتها

مدیریت شهری و
مدیریت مردمی

محدودیتها

قوانین و طر حهای
فرادست

امکانات محدودیتها

اقتصادی

زیست محیطی

کالبدی  -کاربری

امکانات

کالبدی -عملکردی

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

امکانات محدودیتها امکانات محدودیتها

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

محدودیتها

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

امکانات

محدودیتها

جدول - 3وضعیت ابعاد موجود روستاشهر نعیم آباد.

گورستان محلی در مرکز بافت روستاشهری بدون رعایت حریم و نکات بهداشتی
نظیر دامداری به شیوه سنتی
کاربریها و فعالیتهای روستایی به عنوان کاربریهای ناسازگار در بافتهای روستاشهری ِ
منطبق بودن الگوی مسا کن هستۀ روستایی با زمینه مانند خانه باغ
رینگ باغات و مزار ع به دور هسته روستایی
ً
از رونق افتادن واحدهای تجاری درون محله در بافت روستایی تا حدودی متأثر از لبههای قوی تجاری و عمدتا متأثر از نظام جدید شهرنشینی

اقتصاد خود محور در بخش مزار ع و باغات
قیمت مناسب زمین و مسکن در هستۀ روستایی
پایین بودن میزان سواد سا کنین هستۀ روستایی
عدم احساس تعلق و حس مکان در بافتهای پیرامونی نسبت به روستاشهر نعیم آباد
عدم تطابق فرهنگی سا کنین پهنهها
مراسم آئینی از قبیل مراسم عزاداری و نیز اعیاد مختلف
احساس تعلق خاطر و حس مکان نسبت به هستۀ روستایی روستاشهر
کمبود نهادهای مدیریت شهری محلی و نقش ضعیف آنها در بهرهگیری از پتانسیل های نعیم آباد
روند رو به تنزل مشارکت مطلوب مردم در هستۀ روستایی
وجود مدیریت به شیوه ریش سفیدی در هستۀ روستایی
تمایل زیاد به سنت حسنه وقف مرتبط با کاربریهای آموزشی و مذهبی
شرکت پر شور در مراسمهای عزاداری در حسینیهها به عنوان بارزترین جلوۀ مشارکت شهری
احداث خیابانهای مقیاس شهری از درون روستاشهر و برش هستۀ روستایی آن
نبود ضوابط خاص برای ترا کم ویژه طرح جامع برای بافتهای روستاشهری
تعلق ترا کم ویژه به نعیم آباد با هدف حفظ باغات و مزار ع هستۀ روستایی
توجه مسئولین در قالب تهیه طرح راهبردی بافتهای فرسوده یزد
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جدول -4بیانیه روند موجود روستاشهر نعیم آباد در ابعاد هفتگانۀ شکل روستاشهری.

بعد

بیانیۀ روند موجود

کالبدی-عملکردی

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

کالبدی -کاربری

تشدید ناسازگاری و عدم مطلوبیت چه در میان کنش کاربریهای مطلوب مانند تاریخی ،مذهبی و هویتی و چه نامطلوب مانند کاربریهای
روستایی بجا مانده در بافت روستاشهری ،موجب فقدان کارایی آنها در راستای تأمین نیازهای سا کنین با هدف ارتقای کیفیت محیط
ِ
مسکونی شده است و حاصل ،مساحتی از شهر یزد ،تکه تکه با کاربریهای متناقض و زمینهای بایر ،باغات رها شده و مزرعههای متروکه که
هیچ نشانی از گونا گونی و انعطاف پذیری در کاربریهای آن دیده نمیشود.

زیست محیطی

ساخت و ساز در بخش مسکن با الگوی غیر بومی و آماده سازی زمین و نیز احداث خیابانهای مقیاس شهری و تعریض مسیرهای درون بافت و در پی آن
کوچکسبزرنگباقیخواهندماند.
تخریبونابودیباغاتومزار عموجود،در آیندۀنهچنداندور،از حلقۀسرسبز،پیرامونهستۀروستاییتنهالکههایی
ِ

اقتصادی

چرخههای اقتصاد از سطح محلهها به سطوح شهری و فراشهری کشانده میشود ،از بین رفتن اقتصاد درون محلی در زمینههای دامداری،
کشاورزی و محصوالت باغی ،اقتصاد متزلزل و متکی بر چرخش کاال و سرمایه خارج از محله

فرهنگی -اجتماعی

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

مدیریت شهری و
مدیریت مردمی

تضعیف مشارکت مردمی ،افزایش هزینهها در مقابل کاهش کارایی طر حها برای مردم

قوانین و طر حهای
فرادست

تکه تکه شدن بافت نعیم آباد به دنبال فرامین ،قوانین ،طر حها و پروژههای گذرا در راستای اهداف شهری از قبیل تسهیل عبور و مرور و تنها به
واسطۀ قرار گرفتن این بافت در مرکز شهر یزد
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الگو و طراحیهای خاص جهت پیوند پهنههای گونا گون با هدف تقویت هویت باغ محلۀ نعیم آباد
الگو برای هماهنگی شبکۀ دسترسی در پهنههای باغ محلۀ نعیم آباد با الهام از اصول طراحی باغ ایرانی
استفاده از گرهها به مثابه پیوند کالبدی  -عملکردی میان پهنهها به ویژه هستۀ روستایی و بافت پیرامونی
استفاده از ظرفیت گردشگری هویت طبیعی -تاریخی در روستاشهر جهت کاهش فرسودگی عملکردی بافت
ساماندهی شبکه معابر هستۀ روستایی برای پاسخگویی به نیازهای سا کنین و دسترسی به خدمات و تأسیسات شهری مانند بهبود روشنایی ،تعریض
ضروری ،آماده سازی برای پیادهها ،کودکان و سالمندان

کالبدی-
کاربری

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

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

قوانین و طر حهای مدیریت شهری و
مدیریت مردمی
فرادست

استفاده از ظرفیت تاریخی روستاشهر نعیم آباد برای رونق اقتصادی محله مانند ایجاد محور تاریخی -فرهنگی در هسته روستایی برای رونق اقتصادی
و فضای تفریحی -گردشگری
استفاده از موقعیت مکانی و اقتصادی محدوده جهت تغییر شغل دامداران به فعالیتهای اقتصادی سازگار با هویت باغ محله نعیم آباد مانند باغداری
و کشاورزی محدود

فرهنگی-
اجتماعی

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

اقتصادی

زیست
محیطی

کالبدی-عملکردی

بعد

برنامۀ اقدام چشم انداز

برگزاری جشنها و اعیاد مذهبی در مقیاس محلی در فضاهای شهری جهت تقویت مشارکت مردمی
ایجاد سازوكاری برای ورود سازمانهایی دولتی به محدوده و انجام پروژههای مشاركتی
ایجاد گروههای مدیریتی توسط نهادهای مسئول متشکل از مردم برای حل مشکالت روستاشهر با رهبری ریش سفیدان
تعمیم مشارکت مذهبی موجود به مشارکت مدیریت شهری در مقیاس محله
وضع قوانین تشویقی جهت باال بردن کیفیت ساخت و ساز و عمر بنا منطبق بر هویت باغ محلۀ نعیم آباد
تدقیق و شفاف سازی ترا کم ویژه طر حهای باالدست در راستای تقویت هویت محلی نعیم آباد
تغییر و انطباق طر حهای مقیاس شهری در محدودۀ روستاشهر نعیم آباد با اولویت حفظ و یکپارچگی ساختار و سازمان فضایی آن
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چشم
اندازسازیبافتهایشهـ ِ
ِ

نتیجه
نکتۀ حائز اهمیت در مبحث چشماندازسازی روستاشهرها،
ارتباط مستقیم این فرآیند و تأثیر و تأثر آن بر توسعۀ مادرشهر است
به نحوی که چشماندازسازی برای یک روستاشهر را میتوان
معادل با برنامهریزی برای توسعه شهر دانست .چرا که آیندۀ یک
شهر آینده خواهد بود .این نکته،
روستاشهر ،سرنوشت بافتی از ِ
ضرورت توجه به توسعههای شهری ،مانند گسترش لجامگسیخته
و پرا کندۀ سطح شهری ،افزایش جمعیت شهری ،نیاز به امکانات
و فضاهای باز و سبز شهری ،بهبود ساختار اقتصاد شهری و لزوم
تقویت هویت شهر و شهروندی را در چشماندازسازی بافتهای
روستاشهری به اثبات میرساند .از دیگر سو توجه به ارزشهای
متمایزکننده هر روستاشهر ،تضمینکنندۀ هویت آتی آن خواهد
بود .با در نظرگرفتن این دو رویکرد ،از کل به جزء و از جزء به کل،
در نهایت بافتهای روستاشهری همانند اجزای یک کلیت ضمن
تنو عبخشی به بافت شهر و ایجاد حوزههای هویتمند ،به وحدت
مجموعۀ شهری کمک خواهند نمود.

چارچوب نظری ارائهشده در این پژوهش در مطالعات بافتهای
روستاشهری به دلیل محدودیت پژوهشهای صورت گرفته،
میتواندتعمیمصحیحیاز تئوریهایشهریباشد.چارچوبنظری
حاصل نه تنها امکان شناخت ،تحلیل و طراحی در قالبهایی هم
چون گونهشناسی را فرآهم میکند بلکه چارچوبی فکری در مبحث
نوزایی21بافتهای روستاشهری را فر آهم خواهد آورد .در دیگر کالم
برای تجدید سازمان بافتهای روستاشهری نیازمند تئوریهایی در
زمینهتحوالتبافتهایروستاشهریخواهیمبود.بسطتئوریهای
نوزایی بافتهای روستاشهری با رویکردهای گونا گون بستر الزم
برای تجدید حیات بافتهای روستاشهری مبتنی بر فرهنگ،
مبتنی بر ا کولوژی و  ...را به ارمغان خواهد آورد .حاصل نوزایی های
پیشنهادی ،نقاط عطفی در دوگانه شهر و روستا خواهند بود .به
عبارتی هر یک از چشماندازهای ارائه شده میتواند ایده اولیهای
برای خلق سکونتگاه جدیدی باشد که دربردارندۀ مزایای روستا و
شهر ،در راستای همزیستی شهر و روستا و متناسب با نیاز زمانه باشد.

پی نوشتها
 1روستاشهر اصطالحی است که دارای تعریف مشخص در ادبیات برنامهریزی
روستایی و شهری است .هر آنچه در این مقاله به عنوان روستاشهر نامیده
شده ،از یک سو در واقع پیراشهر یا حاشیه شهر(Urban Fringe, Rural- Urban
 )Interfaceاست که متفاوت از روستاشهر به معنی کالسیک آن (ارایه شده توسط
فریدمن و دا گالس) می باشد .از دیگر سو موارد مطالعه ،به دلیل گسترش لجام
گسیخته شهری ،در حقیقت بخشی از شهر کنونی و حتی در مرا کز آن استقرار
یافتهاند .لذا روستاشهر در این نوشتار در حقیقت روستاهای پیراشهری سابق
هستند که امروزه به شهر پیوسته و محالتی از شهر فعلی محسوب می شوند.
2 Gerontology.
3 Typology.
4 Morphology.
5 M.R.G Conzen.
6 Cconfiguration.
 7تا کید بر گونهشناسی از مشخصههای نوشهرگرایان میباشد .آنها بر
اهمیت مطابق بودن مشخصههای توسعۀ کالبدی ِ یک مکان در گونهشناسی
مناسب آن ،از طریق تصمیم گیری با توجه به اولویت های مکانی در راستای
حفظ پیوستگی تاریخی تا کید ویژه دارند؛ اما مدرنیسم ،در یک بیتمایلی
عمومی نسبت به ساختارهای سنتی و باستانی ،خواهان کمترین تشابه در
صحیح گونهشناسی یک مکان است در واقع گونهشناسی ایدهای است
تعریف
ِ
که جنبش مدرن از روی عمد آن را نادیده میگیرد (.)Carmona, 2007,84
 8واژه التین  Urban Formدر ترجمههای متقدم به :شکل شهر «برگردان
شده است درحالیکه برخی اعتقاد به نادرستی آن و استعمال «فرم شهر» دارند.
9 Vision Generally does not Change (DATTA,2004,38).
10 The Neo Vision.
11 Vision.
12 David Pender.
13 Vision of the City.
14 Urban Reform.
15 Management Efficiency.
16 Representation in city Government.
17 Local Political Leadership.

Metropolitan-wide Governance.
Communitiy.
Action Plan.
Regeneration.
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