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ساکنان از همپیوندي بافت قدیم و رشد جدید سکونتگاه ادراك 
  )نمونه موردي: روستاي تاریخی قهی(انسانی

 
  

    
** افتخار عزیز خانی،  * آزاده لک

1. 

  27/07/1395                                                                   تاریخ دریافت مقاله:                                                                               
  26/10/1395                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

    چکیده
وجود آورده است.  هاي انسانی به سازهاي جدید را در برهه زمانی در سکونتگاه و  افزایش جمعیت همواره نیاز رشد کالبدي و ساخت

اند  که رنگ و بوي  هاي توسعه شهري الهام گرفته از شهرسازي غربی صورت گرفته زده و براساس طرح رشد کالبدي معاصر بسیار  شتاب
هاي قدیمی به چالشی جدي در  کالبدي نوظهور با بافت يهمپیوندي اجزا ها، عمالً لذا در بهسازي این بافت  ینه اصیل دارندمتفاوت از زم

عنوان یکی از روستاهاي تاریخی با قدمتی چند صدساله و با بافت  اند. روستاي قهی به ویژه طراحی شهري تبدیل شده علوم طراحی به
هاي اخیر به  هاي توسعه در سال هاي انسانی در معرض گسترش کالبدي روستا تحت تأثیر طرح ز سکونتگاهارگانیک نیز همچون بسیاري ا

نظر کالبدي همپیوندي میان بافت  هاي شطرنجی معاصر و در تعارض با نظام کالبدي ارگانیک روستا قرارگرفته است و عمالً از شکل بافت
  فته است.قدیم و جدید روستا و هویت تاریخی آن از بین ر
مدلی از عوامل تأثیرگذار بر تجربه انسجام و همپیوندي کالبدي ساکنان را   سکونتگاهاین این مقاله درصدد است با توجه به ماهیت تاریخی 

صورت کیفی و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است.  میان بافت قدیم و بافت جدید در سکونتگاه انسانی تدوین نماید. این مطالعه به
هاي فضایی توده و فضا، مکان و ارتباط و در  صورت مستقیم و انجام تکنیک دیده به ها از طریق مشاهده میدانی ناظر تعلیم ردآوري دادهگ

دو بافت قدیم و  مصاحبه با ساکنان اصیل روستا در هر 10تجربه ساکنان با انجام همچنین  ها صورت گرفته است.  نهایت تحلیل برداشت
  اند. شده  آوري داده تا اشباع نظري ادامه یافته و به روش تحلیل محتوا، تحلیل شده است. فرایند جمع   آوري جمعجدید 

دهد که تجربه ساکنان براي ارتباط عناصر و انسجام کالبدي بافت قدیم و جدید سکونتگاه انسانی  هاي مطالعه نشان می تحلیل محتواي داده
و  تداوم هویت مکانی تصال، ارتباط پذیري، تداوم نقاط لنگرگاهی، معاصر سازي، تعلق مکانی،ص مرز ایتشخ از طریق عواملی مانند   

تواند  کارگیري این عوامل چه در سطح مداخالت کالبدي و چه در افزایش تعامالت اجتماعی ساکنان می کیفیت زندگی درك شده است. به
هاي با هویت و منسجم با کالبد پیشین در فرایند  البدي به خلق مکانرشد ک هاي درحال هاي اصلی در جهت همپیوندي بافت به ویژگی

  ریزي و طراحی  کمک کند. برنامه
  
  

  زمینه، نظریه اتصال، نظریه مکان، روستاي قهی. –انسجام کالبدي، نظریه نقش  واژگان کلیدي:

  .ي دانشگاه شهید بهشتیي زیستی دانشکده معماري و شهرسازها مجتمعي و طراحی زیر برنامه استادیار گروه *
  eftekhar_azizkhani@yahoo.com .ارشد طراحی شهري دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی **
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  مقدمه   
 الگـوي  جهـان،  در شهرنشـینی  شـتابان  رشـد  علیرغم

 همچنـان  ویـژه روسـتاها   زیسـت سـکونتگاه انسـانی بـه    
 اسـکان  در و تأثیرگـذار  فرد منحصربه شیوه یک عنوان به

 ا وضعیتمطرح است. لذ انسانی هاي فعالیت و جمعیت
وسازهاي جدید  روستایی و روند ساخت جوامع کالبدي

 و شکلی هاي دگرگونی تحوالت و دستخوش همواره که
بـودن   یابنـد. سـیال   است، نقـش بسـزایی مـی    ساختاري
از  متـاثر  روسـتایی  هـاي  سـکونتگاه  کالبـدي  سـاختار 

 وضـعیت  تغییـر  کـه بـا    جغرافیـایی اسـت   هـاي  عرصه
یک مفهوم اقتصـادي بـوده    تنها دارد و نه یوندپ "زمین"

محیطـی در نظـام    زیسـت  و اجتماعی مفهوم یک به بلکه
 شود. ریزي فضایی روستا منجر می برنامه

روستاها بنـا بـر مقتضـیات گونـاگون      1ساختار کالبدي
گرفتـه   اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی درگذر زمان شکل

هایی با مصـالح   اما رشد جدید، باوجود ایجاد خانه است
و معاصر، تعـریض معـابر و ایجـاد فضـاي سـبز،      بادوام 

دلیل عدم هماهنگی بافت جدید  رونق نسبی در روستا به
احساس آرامش ، قدیمی خود 2و قدیم و گسست هویت

یا رضایتمندي را بـراي سـاکنان روسـتا در پـی نداشـته      
ــکل     ــی ش ــل ویژگ ــر تقاب ــایتی در اث ــن نارض ــت. ای اس

د رویکـرد و  سـو و نبـو   سکونتگاه سنتی با  جدید از یک
کننده نسبت به گسترش جدیـد از سـوي    عامل هماهنگ

 سـیما همچنین ). 1381اتفاق افتاده است (توالیی، ،دیگر
 هجـوم  و ایـران بـانفوذ   روسـتاهاي  کالبـدي  سـاختار  و

 تنـزل  آن با زمان و هم شهري سیماي و فرهنگ فناوري،
 سـاکنان روسـتا،   نـزد  بـومی  و فرهنگـی  هـاي  ارزش

 روز از اند و هر شده مخدوش پیش از  بیش و روز وزبهر
 شـوند. هرچنـد   مـی  دور خـود  اصـیل  سـیماي  و هویت
هـاي   ارزش و توانمنـدي  سـبب  به ها بافت این از بخشی

انـد (جـام    داده ادامـه  خـود  حیـات  بـه  همچنان معماري

). در این میـان روسـتاهایی بـا قـدمت     62:1389کسري,
و اي اجتمـاعی, اقتصــادي   هـاي زمینـه   تـاریخی و ارزش 

 توسـعه  هـاي  توجـه مضـاعفی بـه طـرح    ، کالبدي اصیل
  طلبند. کالبدي را می

  

 درخـور  باارزش  همـواره نیازمنـد نگرشـی    هاي بافت
 دلیـل  به روستایی باارزش هاي بافت اند لیکن اهمیت بوده

تـوجهی   نیازمنـد  آن، در گرفتـه  صورت اندك مطالعات
 بـه  پاسـخگویی  بـر  عـالوه  کـه  اي گونـه  به ،ویژه هستند

 هویـت  بایـد  هـا،  آن سـاکنان  اساسـی  و زهـاي روز نیا
 اندیشـی  ژرف با نیز روستا فرهنگی کالبدي و ساختاري،

فرهنگـی و  ، تـر بـه نیازهـاي اجتمـاعی     عمیق نگرشی و
 بنابراین هدف شود. واقع عنایت مورد کالبدي از گذشته

 بـاارزش  بافت هاي توسعه در جهت بهسازي طرح اصلی
 و احـراز هویـت   بـراي  زيسـا  روستایی، عالوه بر زمینه

 و آثـار  هـا  بافـت  نگهـداري  و حفـظ  امکان کردن فراهم
 ها خواسته تأمین را هم براي روستایی معماري، ارزشمند

 احترام با حفظ کند و هم جدید مردم  زندگی و نیازهاي
در  موجـود  اجتمـاعی  ارتباطات و کالبدي هاي به اصالت

قـدیم را   توجه به انسجام کالبدي بافت جدیـد و ، روستا
  .نیز فراهم کند

ــتاي ــی روس ــوالنی   قه ــدمتی ط ــتایی داراي ق   روس
ــاوجود   و ارزش هــاي معمــاري و محیطــی اســت کــه ب

  و ثبـت تـاریخی    روسـتا  تـاریخی  ارزشمند بودن بافـت 
 متاسـفانه بـا   آن در آثار میـراث فرهنگـی و گردشـگري   

  تــوجهی مســئوالن بــا طــرح توســعه مــدرن روســتا  بــی
 نوسـاز روسـتا   منطقـه  بـه  آن سـابق  مهاجرت ساکنان و

  عدم انسجام کالبدي میـان بافـت تـاریخی     .مواجه است
ــتا  ــاز روس ــه   و نوس ــت دوگان ــالً هوی ــراي  عم   اي را ب

ه کـ چنانآن سیماي روستاي قهـی در پـی داشـته اسـت     
  انـد.  ساکنان نیز از طـرح بافـت جدیـد روسـتا ناراضـی     

هدف از ایـن مقالـه، توجـه بـه امکـان و روش بررسـی       
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کالبدي بافت قدیم و گسترش جدیـد روسـتا بـا    انسجام 
هاي طراحـی در جهـت    توجه به تجربه ساکنان و کیفیت

روسـتا و انسـجام کالبـدي روسـتاي       3گسترش همپیوند
ــاریخی و      ــتاهاي ت ــایر روس ــه س ــیم آن ب ــی و تعم قه

هاي انسانی این مرزوبوم اسـت. اهمیـت ایـن     سکونتگاه
هـاي   د بافـت ویژه با توجه بـه جایگـاه ارزشـمن    مسئله به

روستایی و گسستگی و ناهمخوانی رشد جدیـد روسـتا   
هـا و   بدون در نظر گرفتن بافت بومی روستایی، در طرح

 اسـاس،  ایـن  شـود. بـر   هاي اجرایی دوچندان مـی  برنامه
ــراي رســیدن زیــر ســؤاالت ــه ب  اهــداف مطالعــه ب

 :اند شده مطرح
انســجام کالبــدي بافــت قــدیم وگســترش جدیــد  .1

اکنان سکونتگاه انسـانی چگونـه تجربـه    روستا از دید س
 شود؟ می
 طرح گسـترش  تواند در همپیوندي چه ابعادي می -2

  مؤثر باشد؟ روستایی هاي باارزش بافت
 تحقیق روش
تحقیق به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل  این
آوري اطالعات  روش جمع  .صورت گرفته است  4محتوا

ي میدانی و مصاحبه ها در برداشت 5 هم به روش مشاهده
اي و  عمیق با ساکنان و هـم بـه روش مطالعـه کتابخانـه    

 گـردآوري  تکنیـک  یعنی اطالعات آوري جمع 6اسنادي
 شـده   اسـتفاده  مـدارك)  و (اسـناد  و غیرمستقیم مستقیم
 و شـناخت  بـا  تحقیـق  فراینـد  مبنـا،  همـین  بـر  .اسـت 

مربوط به روسـتاي   اسناد و منابع گردآوري متون نظري،
 بخـش  اي آغازشـده اسـت. در   مطالعه کتابخانـه  قهی در

مطالعه، برداشت میـدانی بـا روش مشـاهده     فرایند دیگر
 –هاي فضایی طراحـی شـهر (تـوده     با استفاده از تکنیک

عنـوان نـاظر    ) توسط نگارنـدگان بـه  اتصال و مکان فضا،
مصاحبه عمیق بـا  همچنین شده است.   دیده انجام  تعلیم

هـا تـا    آوري داده ها (جمع باع دادهنفر از ساکنان تا اش 10

شـده اطالعـات    هـاي انجـام   زمانی که دیگر از مصـاحبه 
صـورت    7 دست نیاید) با گزینش گلوله برفی جدیدي به

گرفته است تا تجربه ساکنان از همپیونـدي میـان بافـت    
روش  از دسـت آیـد. درنهایـت    قدیم و جدید روستا بـه 

کالبـدي  تحلیل محتوا بـراي بررسـی انسـجام گسـترش     
شده است و بر   استفاده ،شده هاي گردآوري اساس داده بر

مرتبط باتجربـه سـاکنان    موضوعات مفاهیم واساس این 
ــتا      ــد روس ــدیم و جدی ــت ق ــدي باف ــان همپیون از امک

  اند. شده استخراج
  پیشینه نظري

  و ارتباط آن با محیط  8سکونتگاه گسترش کالبدي
فعالیتی معـین  منظور در برگرفتن  هر فضاي کالبدي به

هـــاي  و بـــراي پاســـخگویی بـــه نیازهـــا و خواســـته 
سـاختار کالبـدي اغلـب      آیـد.  کنندگان پدید مـی  استفاده

هاي طبیعـی، تحـوالت تـاریخی مکـان      روستاها، ویژگی
روستا و چگونگی رشد کالبـدي آن، تلفیقـی از عوامـل    

وجـود آورده اسـت. ســاخت    طبیعـی و مصـنوعی را بـه   
احـوال اجتمـاعی،    و  ب اوضـاع کالبدي روستا نیز بازتـا 

ــه در    ــر جامع ــاکم ب ــادي ح ــی و اقتص ــی، سیاس فرهنگ
داده  رخ خاص مکانی–فضاست که در یک مقطع زمانی 

است. گسترش کالبدي عبـارت اسـت از تحـول سـیما،     
ریخت و پیکر فضایی توأم با رشـد فیزیکـی و درنتیجـه    

وسـازهاي انســانی،   رشـد جمعیــت و گسـترش ســاخت  
  ).1370یا کاربري اراضی (رهنمایی، اقتصادي و سیاسی 

عنـوان مکـان زیسـت،     محـیط کالبـدي روسـتا کـه بـه     
ه چهـره اقتصـادي و اجتمـاعی جوامـع اسـت،      گـا  لیتج
هـاي   کند که با تمامی نقصان اي سیستمی عمل می گونه به

کـه ایـن سیسـتم     طوري به .کند خود، زنده بوده و کار می
هـاجرت و  به تبعیت از عواملی چون افزایش جمعیت، م

صنعتی شـدن جوامـع تحـت تـأثیر قرارگرفتـه و دچـار       
نتیجـه گسـترش    ). در1372شود (عزیـزي،  دگرگونی می
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کالبدي روسـتا بازتـاب تحـوالت سیاسـی، اقتصـادي و      
  اجتماعی است.

 متنـوع  عناصـر  دهـی  سـازمان  فرایند کالبدي، انسجام
 آن، در که سکونتگاه انسانی است شکل در هم به وابسته
 اجزا میان زمان هم و ضروري مشارکت یا ابلمتق روابط

 هدفمنـد،  کـل  هـدف ایجـاد   بـا  عینـی  و ذهنـی  طور به
 رونـدهاي  بـا  همگرا و دارامعن خوانا، آراسته، یکپارچه،

  ).5:1381گیرد (توالیی، می صورت طبیعت
  انسجام کالبدي

 نظري متون در که است مفهومی یکپارچگی و انسجام
 همپیونـدي،  هنگی،همـا  وحـدت،  همچـون  مفاهیمی با

دارد و یکی از مفاهیم  مفهومی پیوستگی قرابت و اتصال
ــی    ــوب م ــازي محس ــه در شهرس ــود (امــامی و   پای ش

 دیــدگاه در کالبــدي انســجام .)22:1393زبردســت،
. یابـد  مـی  تحقـق  شـالوده بسـتر   حـوزه  از ساختارگرایان

 و دهـد  مـی  تشـکیل  را فضـا  هر بندي استخوان شالوده،
 و هـا  نشـانه  هـا،  لبه ها، راه ها، هسته ها، ه گر از اي مجموعه

 از ).1384(حبیبی، دوزد می هم به را ها آن که هاست محله
 ماهرانـه  که است اي محرکه نیرو )،1970( 9بیکن دیدگاه
 شـهر،  و فضـا  عناصـر  را بـین  متقـابلی  ارتبـاط  و پیونـد 

سـازد   می برقرار را فضا رشد نظام و کلیت درك شالوده،
 ).1376(حمیدي، 

نقد تأثیر نوگرایی در بافت شـهري   ، به10اجر ترانسیکر
شـده فضـاهاي شـهري سـنتی ،       هاي فرامـوش  و ارزش

کنـد کـه تحـت     فرایند توسعه شهري معاصر را نقـد مـی  
هـاي منـزوي درون    ، به سـاختمان 11تأثیر دوران نوگرایی
نگرد، نه هم چـون بخشـی از یـک     یک منظر طبیعی می

ري مدرن،  تنهـا بـر پایـه    هاي شه تر. توسعه بافتی بزرگ
صورت دوبعدي، بدون در  و به 12هاي کاربري زمین نقشه

بعدي میان فضاها و بناها و بـدون   نظر گرفتن ارتباط سه
ترانسـیک   نظـر  هـا بـوده اسـت.به    فهم واقعی رفتار انسان

هـاي   شناسایی شـکاف  ،ترین گام در حل این مشکل مهم
اند.  ل کردههاي شهري را مخت است که توأم فضایی بافت
نمایـد کـه نیـاز     معرفی می یاو فضاي گمشده را فضاهای

به بازطراحی دوباره دارند. همچنین از دیـدگاه وي ایـن   
فضاها هیچ ارتباط مثبت و مطلوبی با مـردم و فضـاهاي   

 او در .)Trancik,1986انـد (  پیرامون خود برقرار نکـرده 
مطــرح تکامــل فضــاهاي معاصــر، ســه نظریــه را  هزمینــ

و نظریـه   14، نظریـه اتصـال  13ماید: نظریه نقش زمینهن می
فضـا، فضـا بـه مثابـه فضـایی       -در نظریه توده . 15مکان

 در نظریه  اتصال .یابد تعریف و طراحی شده اهمیت می
 و در نهایـت  اي شبکه یا سیستم ارتباطات شود تالش می
 مکـان  تئوري  .شود ایجاد منظم فضاهاي براي ساختاري

 که است فضا - توده و اتصال تئوري از فراتر مرحله یک
 و تاریخی هاي فرهنگی، قالب در انسانی نیازهاي آن در

 هر در مکان تئوري هاي شوند. ویژگی می افزوده طبیعی
 در تـدریج  بـه  کـه  است هویت آن معرف شهري فضاي
 اشـکال  ترکیـب  با انسانی نیازهاي اساس بر تاریخ طول

 راجـر  نظریـه  سـه  این .گرفته است  شکل فرد به منحصر
 در و دارنـد  اشـاره  شهر در کالبدي انسجام بر ترانسیک
باشـند   مـی  کالبـدي  اصـلی انسـجام   هـاي  مؤلفه حقیقت

)Trancik,1986(.  
 ،17شهرسازي کل گـرا  نام به خود کتاب در 16الین نان

 نیـز  و شـهري  انسـجام  بـراي  را اصلی خصوصیت پنج
ـ  عبـارت  کـه  نمایـد  مـی  معرفی سرزنده هاي مکان  از دان

، 20تخلخـل  و نفوذپذیري ،19اتصال ،18دوگانگی و ترکیب
 او .(Ellin,2006,2011) 22پـذیري  و انعطـاف  21 اصالت
 تغییر بیانگر باهم، این خصوصیات مجموعه است معتقد

 عملکردهـاي  و مجـزا  موضـوعات  بـر  تأکید از رویکرد
 هـاي  مکان و تر وسیع هاي به زمینه توجه سوي به مستقل

 تغییـر  خواستار خصوصیات این .هستند چند کارکردي
 و انسـان  میـان  تضاد بر مبتنی هاي فرض پیش از نگرش
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 انـدازهاي  چشـم  و سـاخت   انسان محیط میان و طبیعت
 و سـازگاري  بـا  همـراه  روابـط متقابـل   سمت به طبیعی

 و مرزها به همچنین خصوصیات این. هستند همزیستی
 محصول به تنها نه و دهند می روابط اهمیت این همحدود

 که هایی ارزش .دارند توجه نیز فرایند به بلکه شده، تمام
 از متفـاوت  بسیار شوند می بیان خصوصیات توسط این

 هسـتند  کارایی و کنترل فردگرایی، همچون هایی ارزش
 در و اسـت  کـرده  توصیه (خطی) جامع ریزي که برنامه

 روح بـدون  گسیخته، ازهم شهرهایی خلق به منجر عمل
 منسـجم  شهرسـازي . انـد  شـده  شخصـیت  یـا بـدون  

 از را ها مکان تا دهد می پیشنهاد را داري امعن هاي مداخله
 طریـق  از امـر،  ایـن  و سازد فعال جریان افزایش طریق

شـده    فرامـوش  فضـاهاي  از مراقبت و ارتباطات تقویت
 اي پـروژه  عنـوان  بـه  مـداخالتی  چنـین . یابـد  مـی  تحقق

 فراینـد  یـک  طی ،دیگر مداخالت کننده تسهیل پیشگام،
 هـدف  .او(Ellin,2006) شوند می توقف بدون و مستمر

 .دانـد  مـی  "جریـان " بـه  دسـتیابی  را منسجم شهرسازي
 و خسـتگی  میـان  کـه  اسـت  قـوي  اي جریـان، تجربـه  

 با همواره جریان، .است شده  واقع شدید شدگی تحریک
 همـاهنگی،  حس و آگاهی وري، غوطه هایی مانند مؤلفه
 شـود  مـی  شـناخته  هـدف  عنـوان  بـه  و دکن می پیدا معنا

(Ellin,2006). 
برمبناي مطالعه متون نظري مرتبط با انسجام کالبـدي   

و  "مکــان" و "اتصــال" ،"زمینــه –نقــش  "سـه نظریــه  
شده با سـاکنان   هاي انجام نظریه الین مبناي اولیه مصاحبه

 بافت قدیم و جدید این پژوهش قرارگرفته است.
   میدان مطالعه

، روستاي قهی است کـه بـا قـدمتی     این مطالعه  مکان 
شــرق اصــفهان قــرار دارد. ایــن   ســال در 850بــیش از 

کیلــومتري بـــاتالق   50روســتا در حاشــیه کــویر در    
گرفته است. معمـاري   قرار -رود پایان زاینده -گاوخونی

هـاي ساسـانی، صـفوي و قاجــار     رگـه  خشـتی قهـی بـا   
قه تـاریخی  توانـد سـاب   اي است که می مشهودترین نشانه

اي تداعی کنـد. بافـت معمـاري     روستا را براي هر بیننده
تنیده و هماهنگ از منازل،  است درهم اي روستا مجموعه

، گذر و بـادگیر کـه در    انبارها، آسیاب، بازار مساجد، آب
اند. وجـود شـتر خـوان     کنار یکدیگر به شکوفایی رسیده

تا هاي معماري ابنیـه تـاریخی روسـ    یکی دیگر از ویژگی
بنـاي روسـتا نیـز کـه      35است. جدا از بافـت، بـیش از   

باشـند بـه ثبـت     هـاي معمـاري خـاص مـی     داراي ارزش
  )1385اند. (نژاد کبریا،  رسیده

علت اصلی انتخاب روستاي قهـی در ایـن پـژوهش،     
وجود بافـت و معمـاري ارزشـمند تـاریخی برگرفتـه از      

دهـی ایـن    منظر بومی آن منطقه بوده است که در شـکل 
ستا، نقش اساسی دارد. سیماي ساده معمـاري روسـتا   رو

هـا،   ها، سـاباط  هاي معماري کویري نظیر طاق با شاخص
درپـیچ،   هـاي پـیچ   دیوارهاي قطور و نسـبتاً بلنـد، کوچـه   

گرفتـه اسـت. ایــن    نـواز شــکل  احجـام و فضـاهاي روح  
نظیر رابطه انسان بـا طبیعـت را بـه زیبـایی       معماري کم
روستاي قهی، با ظاهر متفاوت آن، سازد. منظر  نمایان می

الگویی ساده از طبیعت و جغرافیاي منطقه و پاسخگوي 
 .)1383نیازهاي اساسی روستاییان است (محمدنژاد، 

 روستاي قهی داراي دو بافت معماري قـدیم و جدیـد  
. بخش قدیمی روسـتا داراي بافـت ارگانیـک و    باشد می

جدیـد نیـز   ست. بافت ا غالب بناها متعلق به زمان قاجار
هاي اخیر در بخش شمالی و جنوبی توسط بنیـاد   در دهه

مسکن احداث گردیده است. گسترش جدید روسـتا در  
هـاي   اسـاس عکـس   اسـت. بـر   بوده قسمت غرب روستا

هوایی و اسناد موجود اولین رشد ایـن روسـتا در سـال    
صورت گرفته اسـت. امـروزه عـالوه بـر       شمسی 1360
بـا متـروك مانـدن    (کـه  هاي طبیعی و سـاختاري   آسیب

ــا ــی  )بســیاري از بناه ــزایش م ــت قــدیم اف ــد در باف  ،یاب
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وسازهاي جدیـد نیـز کـه از     هاي انسانی و ساخت آسیب
چهـره  ،  بـاره سـرعت گرفتـه    یـک  بـه  1364زمان بمباران 

  .)18:1385(نژاد کبریا،   روستا را تغییر داده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دلیل فرسودگی کالبـد بناهـا و    بهمتأسفانه درگذر زمان 
روسـتاي قهـی    قـدیم  بافـت  ،عدم مرمت ابنیه ارزشـمند 

تقریباً خـالی از سـکنه شـده و غالـب مـردم بـه بخـش        

انـد. طبـق مطالعـات     یافته جدید مهاجرت کرده  گسترش
شده عوامـل مـؤثر بـر گسـترش فیزیکـی        اسنادي انجام

   اند: شده  گونه شناسایی  روستا این
تـرین عامـل    اعی با  افزایش جمعیت مهـم عوامل اجتم
کـه سـرریز جمعیـت قبلـی نیـاز بـه        طوري رشداست. به

هـادي   عامل دیگر طرح فضاي جدید براي استقرار دارند.
اسـاس   روستایی است که بخش اساسی رشد روسـتا بـر  

  ).Ahmadi,1995گیرد ( هادي روستایی شکل می طرح
یکسان بودن شـرح خـدمات روسـتایی بـراي تمـامی      

وستاهاي کشور با شرایط اقلیمی و اجتمـاعی متفـاوت   ر
گیـري   سازي در تمـامی روسـتاها و شـکل    سبب یکسان

آنکـه   هاي ناهماهنگ با بستر روستایی اسـت. حـال   بافت
هـادي روســتایی، بــیش از آنکــه    شـرح خــدمات طــرح 

دسـتورالعملی بــراي مشــاور تلقـی گــردد، مبــانی بــراي   
در تمامی ابعـاد  مدیریت نگرش، مطالعه، طراحی و عمل 

و وجــوه مختلــف مربــوط بــه مداخلــه روســتا دانســته  
شود. گسترش ناهمگون بافت جدید روستا به شـکل   می

بافت شطرنجی در تضاد بـا بافـت تـاریخی و ارگانیـک     
  روستا قرارگرفته است.

  ها یافته
مبنـی   پـژوهش  اصـلی  سـؤال  به توجه در گام اول با 

کالبـدي   شـکل  و ریخـت  عوامل تأثیرگـذار در  شناخت
گسترش جدید روستاي قهی، در مطالعه میدانی با روش 

هاي سـاختار فضـایی، اتصـال و     مشاهده به بررسی جنبه
اسـاس نظریـات نظـم فضـایی      مکان در روستاي قهی بر

دف هـ  شده است. در ادامه با  ) پرداخته1986ترانسیک (
ــاي      ــه راهکاره ــجم در ارائ ــرد منس ــک رویک ــین ی تبی

روسـتا، بـه مقایسـه سـاختار      پیشنهادي در رشد جدیـد 
فضایی و بافت روستاي قهی در بافت قدیم و گسـترش  

) 2005اساس نظریه انسجام فضایی نان الـین (  جدید، بر
هاي مرحله  در نهایت با اتکا به یافته شده است. ه پرداخت

(سازمان  1347عکس هوایی روستاي قهی سال . 1 ت
  .نقشه برداري کشور)

 Google(1395ی سال عکس هوایی روستاي قه. 2 ت

Earth  (. 
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شناخت و استناد به نتـایج مشـاهده میـدانی و مصـاحبه     
اي تحقق انسجام عمیق با ساکنان، سعی در ارائه مدلی بر

کالبدي بافت قدیم و جدید روستا صورت گرفته اسـت.  
شناخت میزان تطابق و همپیوندي بافت قـدیم و جدیـد   

  با استفاده از نظریه ترانسیک است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تحلیل محتواي نظریات فضایی ترانسیک
در  "زمینـه -نقـش  "و نظریـه  "تشخص مـرز اتصـال  "

تاي قهی: رشـد روسـتاي قهـی    جدید روس بافت قدیم و
هـادي پیشـنهادي صـورت گرفتـه اسـت.       اساس طرح بر

هاي توسعه پیشنهادي، ضمن سازماندهی و اصالح  طرح
بافـت موجـود، میـزان و مکـان گسـترش آتـی و نحـوه        
ــف و   ــاي مختلـ ــراي عملکردهـ ــین بـ ــتفاده از زمـ اسـ

هاي عمـومی روسـتایی را در قالـب مصـوبات      نیازمندي
ــو  طــرح ــین نم ــادي تعی ده اســت. در طــرح توســعه  ه

پیشنهادي روستاي قهی، بیشترین تکیه بر میزان و مکـان  
درنتیجـه رشـد از نـوع    . گسترش فیزیکی روسـتا اسـت  

  بیرونی و گسسته بوده است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هادي پیشنهادي روستاي قهی، پـیش   متأسفانه در طرح
از آنکه فرصتی براي تجلی ارزشـمندي بافـت تـاریخی    

ــتا  ــر دوام و    روس ــدیمی را مظه ــت ق ــد، باف ــاد کن ایج
فرسودگی بیان کرده است. لذا فضاهاي گسترش یافته به 

انـد و   شـده   شکل بافت شطرنجی معاصر شهرها سـاخته 
شـوند.   اکنون در روسـتا همچـون ضـد فضـا تلقـی مـی      

ی که بـا نـاهمخوانی و گسسـتگی کـه بـا بسـتر       یفضاها
تی بافـت  دارند، معماري سن ساخت خود طبیعی و انسان

سـوي فرسـایش و گمشـدگی فضـا      ارزشمند قدیم را به
 برند. پیش می

هاي متفاوت مسکن در بافت قدیم و جدید  گونه. 3 ت
 .روستاي قهی(نگارندگان)

 .قهی(نگارندگان) روستاي پر و خالی) (زمینه  -نقش. 4 ت
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دهـد کـه  بافـت قـدیمی      نه نشان مـی زمی –تحلیل نقش 
شـده   روستا با هویت تاریخی آن به شکل ارگانیک سـاخته 

که گسترش جدید روسـتا بـدون توجـه بـه      درحالی ،است
زمینه تاریخی و هویـت کالبـدي روسـتا بـه شـکل بافـت       

ــطرنجی شــ  ــتایی    ش ــت روس ــا باف ــارض ب هرها و در تع
گرفته است. از سوي دیگـر سـطح اشـغال در بافـت      شکل

قدیمی متناسب با وضعیت اقلیمی اصفهان و الگوي سـنتی  
دهنـده   معماري منطقه، بیشتر از بافت جدید است که نشـان 

  توجهی به زمینه اقلیمی و معماري منطقه است. بی
بـه شـکلی   ناهمگونی گسترش جدید روستا همچنین 

است که عمالً مرزي میان بافت جدید و قدیم روستا بـه  
تشـخص مـرز   "دلیـل   وجود آمده و ادغـام دو بافـت بـه   

 پذیر نیست. امکان "اتصال
در بافـت قـدیم    "نظریه اتصـال "در  "ارتباط پذیري "

وجدید روستاي قهی: تحلیل ارتباطـات حـاکی از عـدم    
که وجود همپیوندي و سـاختار فضـایی منسـجم در شـب    

بدین معنا کـه   .ارتباطی بافت قدیم و جدید روستا است
سازمان فضایی مشخصی در گسـترش جدیـد روسـتاي    

هـا   هاي روسـتا، سـاختمان   شود. شبکه راه قهی دیده نمی
کـه در   انـد. درحـالی   گرفتـه  گونه هویتی شـکل  بدون هیچ

صـورت یـک محـور     بافت قدیمی سـازمان فضـایی بـه   
گرفته است.  ها کامالً شکل فعالیت انسانی با حضور مکان

این امر باعث شده است که در گسترش جدیـد روسـتا،   
شبکه باز خطی رشد جدید روستاي قهی محیط زنـدگی  

کـه   نمایـد  هاي حرکتـی تبـدیل   را به نموداري از سیستم
شناختی  هاي زیبایی جذابیت حضور وسیله نقلیه، فرصت

ي گیري مسـیرها  برد. شکل می فضاهاي حرکتی را از بین
خطی هویت روستایی را به شکل شهرهاي مدرن تغییـر  

 "ارتباط پـذیري " در بافت جدید عمالً شکل داده است.
میان بافت جدیـد روسـتا بـا زمینـه محیطـی، هـویتی و       

  .شود تاریخی دیده نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در  "نظریـه مکـان  "در نظریـه  " تداوم نقـاط لنگرگـاهی  "

اي  مردم نیازمنـد سـامانه  جدید روستاي قهی:  بافت قدیم و
هـا هسـتند تـا بتواننـد در آن، خـود و       نسبتاً پایدار از مکان

شـــان را رشـــد دهنـــد  زنـــدگی اجتمـــاعی و فرهنگـــی
)Trancik,1986(.  هـاي   در بافت قدیم روستا ارتباط مکـان

فرد بـراي   به وجود آمدن هویتی منحصر مهم روستا باعث به
سـتا بـدون در   که رشد جدید رو روستا شده است. درحالی

گیـري بافـت تنهـا بـه      نظر گرفتن اهمیت مکـان در شـکل  
گسترش مسکونی در روستا پرداخته است. لذا عـدم توجـه   
به هویت محلی و تاریخی این روسـتاي ارزشـمند، سـبب    

هاي موفق براي مـردم شـده    گیري مکان جلوگیري از شکل
تـوجهی بــه بســتر طبیعـی و کــویري روســتا و    اسـت. بــی 

ها به ترکیب و همجواري بـا   کویر و نیاز آنروحیات مردم 
هاي حیـاط مرکـزي بخشـی از     هاي آب و گیاه و خانه نظام

 .(نگارندگان) نظریه اتصال در روستاي قهی. 5 ت
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دالیل عدم موفقیـت ایجـاد حـس مکـان در بافـت جدیـد       
روستاي قهی است. براي دستیابی به مکان موفـق در رشـد   
جدید طراح بایـد تـاریخ طبیعـی و انسـانی منطقـه مـورد       

ید، احساسـات و نیازهـاي   درستی بررسی نما گسترش را به
هــاي پیشــینیان را بشناســد و از  عمــومی را دریابــد، ســنت

طـرح بافـت    ، امـا   هاي آن جامعه آگاهی کامل یابد واقعیت
بافـت   زیـرا دهـد   جدید قهی چنین توجهی را نشـان نمـی  

ــوعی از     ــوده و تن ــکونت) ب ــردي (س ــک عملک ــد ت جدی
توجـه  قابـل  ها و سرزندگی را در خود ندارد. نکتـه   فعالیت

هاي روسـتا توجـه بـه مسـیر      دیگر در مورد شناسایی مکان
مراسـم   عنـوان یـک مسـیر آیینـی در زمـان      نخل گردانی به

دلیل اهمیت ایـن مسـیر،    مذهبی در روستا است که خود به
روسـتا سـاکن    مردمی را کـه در قسـمت گسـترش جدیـد    

هاي رویدادهاي خاص بـه بافـت قـدیم     باشند، در زمان می
وجه به ادامـه ایـن حرکـت آیینـی در بافـت      کشاند که ت می

را کـه از  "تـداوم نقـاط لنگرگـاهی    "جدید روستا، ارتبـاط  
  دهد. نشان می ، دید طراحان غافل مانده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شده  هاي انجام تحلیل محتواي مصاحبه
تن از اهالی روستاي  10هاي صورت گرفته با  مصاحبه

وسـتا، بـا اجـازه    قهی در مورد گسترش جدید و قدیم ر
هـاي متنـی و    انـد. داده  سـازي شـده   ساکنان ضبط و پیاده

صـورت سـطر بـه سـطر      شده بـه   گردآوري ،اي مصاحبه
  23هــا جهــت اســتخراج مفــاهیم اولیــه و در نهایــت تــم 

  اند. شده  استخراج
  

  معاصر سازي
دهـد مـردم    شـده نشـان مـی     هاي انجـام  تحلیل مصاحبه

دلیـل معاصـر    ستایی را بهروستا ادراك رشد جدید بافت رو
 حس اسـتحکام و ایمنـی و امکـان ایجـاد     يسازي و ارتقا
  اند. براي زندگی در آن، تجربه کرده تر مکانی راحت

با آمدن به بافت جدید بـود کـه احسـاس راحتـی و     " 
امنیت پیدا کردم زیرا که بافت قدیم خالی از سکنه شـده  

احسـاس  دلیل  شوندگان به و امنیت ندارد. غالب مصاحبه
ایمنی و امنیت بعد از زندگی در بافت جدید، از داشـتن  

  ساله). 50(مرد "مکانی جدید براي خود  خشنودند
هـاي   از سوي دیگر براي بسیاري از مردم روستا خانـه 

دلیل تکنولوژي ساخت احسـاس ایمنـی    جدید نوساز به
  کنند. بیشتري را براي ساکنان خود ایجاد می

ایمنـی بیشـتري دارم چـون    سازه حس  ام که نو خونه"
  ساله). 45(زن "تره. مصالح محکم

  

 تعلق پذیري
هـا حـس تعلـق     شده از داده یکی از مقوالت استخراج

ســاکنان بافــت جدیــد بــه بافــت قــدیم اســت. تمــامی  
شوندگان به رابطه عاطفی موجود بین خودشـان   مصاحبه
تـرین   انـد. از مهـم   کـرده   هاي بافت قدیم، اشـاره  و مکان

قه مردم بـه بافـت قـدیم داشـتن خـاطرات و      دالیل عال
  هاي قدیمی خود در بافت قدیم است. ریشه

کنـد:   سـاله) نقـل مـی    65یکی از سـاکنان روسـتا (مـرد    
هاي مذهبی مانند ماه محـرم تمـامی    براي برگزاري مراسم"  .ارندگان)(نگهاي بافت قدیم و جدید روستاي قهی . مکان6ت 
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رونـد و مراسـم در    ساکنان بافت جدید به بافت قـدیم مـی  
مـه مـردم روسـتا بـه     شود و ه ها برگزار می تکایا و حسینیه

گردنـد همـه کنـار هـم جمـع       همون قسمت قدیمی برمـی 
  ."اینکه قسمت جدید و قدیم وجود ندارد شوند مثل می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قهی گذشته جایگاه هویت مکانی 
نوعی بافت قدیمی روسـتا را   شوندگان به همه مصاحبه

شناسـند و   عنوان ارزش و شهرت روسـتاي قهـی مـی    به
قدیم باوجود تخریب شدن و از بین رفتن  معتقدند بافت

هنوز عامل اصلی شناخته شدن روستاي قهی و حضـور  
سـت. بـر ایـن اسـاس همـه افـراد از       اگردشگران در آن 

کنند.  ون بافت قدیمی اظهار نارضایتی میزتخریب روزاف
از دالیـل تمایـل   "به نقل از یکی از ساکنان بافت جدیـد: 

یـد، عـدم رسـیدگی    مردم روستا به زندگی در بافت جد
میراث فرهنگی به بافت و مرمت آثار قدیمی اسـت کـه   
سبب شده بخش زیادي از بافت مخروبـه شـده و همـه    

 کننـد. آرزوي   مردم با حسرت به گذشته روستا نگاه مـی 
چیز رنگ و بوي اصـلی قهـی قـدیم را     همه اینه که همه

  ."کرد حفظ می

و خاستگاه هویتی خـود    بعضی از افراد نیز هنوز ریشه
ــی  ــدیم م ــت ق ــد را در باف ــود را در  و جوین  اصــالت خ

ــی ــد. آن جســتجو م ــردم  "کنن ــا م ــه ام ــاید کســی نگ  ش
اي و اصـالت خـود را در بافـت     هاي قومی، محلـه  ریشه

محلـه پـایین    کننـد. (مـثالً مـن بچـه     قدیم جسـتجو مـی  
  .ساله) 38(مرد، "هستم)

  گیکیفیت زند
شوندگان زندگی در بافـت   درصد مصاحبه 80بیش از 

دلیل باالتر بودن کیفیـت زنـدگی نسـبت بـه      جدید را به
 يترین عوامـل ارتقـا   از مهم .دهند بافت قدیم ترجیح می

نظر مردم داشتن امکانات ابتـدایی هـم    کیفیت زندگی از
چون تأسیسات شهري است. یکی از ساکنان روسـتا در  

امکانـات مثـل   "کند:  ساله) نقل می 50بافت جدید (مرد 
  "گاز، آب آشامیدنی و... در بافت جدید وجود دارد.

کیفیت زندگی،  ترین نکته از میان مفاهیم مرتبط با مهم
رسیدن به محلی با سهولت دسترسـی بیشـتر در فضـاي    

ــاحبه   ــی از مص ــیش از نیم ــت، ب ــتا اس ــوندگان  روس ش
  گویند: می
  "ر است.تت راح حرکت سواره در بافت جدید"
از نکات منفـی زنـدگی   یکی شوندگان  غالب مصاحبه 

ــت     ــتقالل و قابلی ــود اس ــدم وج ــدیم را ع ــت ق در باف
 31نقـل مـردي     دانند. بـه  سازي نماي منازل می شخصی

ده  میـراث فرهنگـی در بافـت قـدیم اجـازه نمـی      "ساله:
هامون را بـا مصـالح جدیـد مثـل سـنگ، آجـر و..        خونه

  "نماسازي کنیم.
  

  نتیجه
 ،24هاي این پژوهش حاصـل از مشـاهده   اساس یافته بر

هــاي تئــوري فضــایی شــهري ترانســیک  انجــام تکنیــک
ی از درك سـاکنان انسـجام   یها مصاحبه ) و انجام1986(

کالبدي بافت قدیم و جدید روسـتا، عوامـل همپیونـدي    

 .(نگارندگان). مسیر نخل گردانی در روستاي قهی7ت 
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تشـخص  "بافت قدیم و جدید روستاي قهـی در قالـب   
م نقاط لنگرگاهی تداو"، "ارتباط پذیري "، "مرز اتصال 

تــداوم هویــت " ،"تعلــق مکــانی"، "معاصــر ســازي"، "
 پـردازي شـده اسـت.    مفهـوم  "کیفیت زنـدگی "، "مکانی

شـده گویـاي وجـوه اشـتراك و       مشاهدات کیفی انجـام 
برداشـت کننـدگان     عقیـده  افتراق مواردي است کـه بـه  
هـاي مناسـب مشـاهده در     تعلیم داده بـا انجـام تکنیـک   

هـاي   شـده از مصـاحبه   فاهیم استخراجمطالعه میدانی و م
پیاده شده ساکنان در تجربه انسجام کالبدي (همپیوندي) 

هـاي برداشـت میـدانی، نشـان      بافت قدیم و روستا یافته
 "تشخیص مرز اتصـال بافـت قـدیم و جدیـد     "دهد  می

سـت.  اترین عامل انفکاك در بافـت روسـتاي قهـی     مهم
دلیل  ی بهوجود مرز مشخص انفکاك بافت قدیم روستای

استقرار فضاهاي پر و خالی بانظمی ارگانیک در ارتبـاط  
با بافتی با الگوي شطرنجی اسـت. مـرز اتصـال ایـن دو     

نشده است و طراحی خاصی  بافت کامالً خالی و تعریف
براي آن صـورت نگرفتـه اسـت. مطالعـات قبـل نیـز از       

هاي کالبدي پیوند و اتصال تـوده و   عوامل اصلی انسجام
هـاي   وسـازهاي همگـون بـا بلـوك     ریق ساختفضا از ط

اي از فضـاهاي عمـومی متصـل     بافت قدیم، ایجاد شبکه
به یکـدیگر، را بـراي پیونـد اتصـال و ارتبـاط مراکـز و       

داننـد   بندي بافـت الزم مـی   کریدورها و تشکیل استخوان
)Ellin, 2006  از سوي دیگر ساخت ساز مرز انفکـاك .(

توانـد   خالی و بـایر مـی   هاي نوعی با احیاي زمین یافته به
هم از لحاظ بصري و هم از طریق اتصـال عملکردهـا و   

ها به انسجام بافت کمـک کنـد و هـم جایگـاهی      فعالیت
براي تعـامالت اجتمـاعی و انسـجام اجتمـاعی سـاکنان      

تر و خلـق فضـایی    بافت جدید و قدیم در سطح متعالی
سرزنده باشد. وجود مرز مشـخص بـین بافـت قـدیم و     

  نوعی امکـان بـروز فضـایی متفـاوت را ایجـاد      جدید به 
  

هـا   تواند مکان تلفیق عملکردها، فعالیـت  کند که می می
هاي اجتماعی مختلف باشد. این کیفیـت را نـان    و گروه

الـین بـه    برده اسـت.   نام "التقاط "الین در قالب کیفیت 
نقــل از رم کولهــاس در تجربــه نیویــورك التقــاط را در 

لــف و عملکردهــا و کاربرهــاي هــاي مخت انــدازه بلــوك
ــاي شــهري   ــدگاري فض ــث مان ــاوت باع ــی متف ــد م  دان

(Ellin,2006).  

هاي دیگر حاصل مشاهدات کیفی بافت قـدیم   از یافته
 "ارتبـاط پـذیري  "جدید و روستاي قهی توجه به مفهوم 

در همپیوندي و انسـجام میـان دو بافـت اسـت. تـداوم      
هـاي   مکـان هـا و   مسیرهاي اصلی که در کنار آن فعالیت

اصلی روستا قرار دارد. معبر و تداوم مسیر نخل گردانـی  
آیینی مصداقی از ارتباط پـذیري بافـت قـدیم و جدیـد     

تواننـد راحتـی    صورت کالبدي و بصري است که مـی  به
صـورت   صـورت کالبـدي و هـم بـه     هم بهرا(وآمد  رفت

بین دو بافت گسسته روستا ایجاد کنند. هرچنـد   )بصري
دلیل تفـاوت در فـرم راه    ذیري مسیرها بهکیفیت ارتباط پ

(ارگانیک و شطرنجی) و عدم توجه به کیفیـت محوطـه   
دهنـده بافـت     راه امکان تبدیل مسیرهاي ارتباط 25آرایی

وجود نیامده  قدیم و جدید به عرصه همگانی باکیفیت به
است اما بسیاري از سـاکنان اتصـال راحـت دو قسـمت     

یوندي مناسـب روسـتا   قدیم و جدید روستا را دلیل همپ
اند. نان الین جهت کیفیت اتصال دو بافـت بـه دو    دانسته

کنـد   عامل سیرکوالسیون و خلق شبکه جدید اشاره مـی 
که سیرکوالسیون راحت در بافت اصلی شـهري   طوري به

دانـد کـه    را عامل اصلی محـرك و طراحـی شـهري مـی    
تواند با اتصال بین مراکز اصلی و فرعی نقش بسزایی  می
توانـد عوامـل    شته باشند. این شبکه به اعتقاد الین مـی دا

). همچنـین  Ellin,2006طبیعی و مصنوع را در برگیرد (
  شبکه اتصالی عوامل طبیعی در بافت روستایی که ارتباط
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ــژه ــه وی ــا زمین ــر   26اي ب ــؤثر ب ــل م طبیعــی دارد. عوام
ــدي در   مســیرهاي دسترســی مصــنوع و ارتباطــات کالب

ترش روستایی اهمیـت زیـادي   بخشی گس کیفیت انسجام
  خواهد داشت.

  

هــاي  از مفــاهیم دیگــر مشــاهدات میــدانی و بررســی
مطالعات وضع موجود روستاي قهی به همپیوندي بافت 

هاي مهـم دو   جدید و قدیم روستا از طریق اتصال مکان
در دو بافـت   "تداوم نقاط لنگرگـاهی   "بافت، بر مفهوم 

هاي  اشاره به مکان ،تاشاره دارد. نقاط لنگرگاهی در باف
اصلی در بافت روستا دارند که معناي خاصی از زنـدگی  

نوعی امکـان   ها به ها الصاق شده است که این مکان به آن
آورنـد.   تبلور زندگی اجتماعی را در روسـتا فـراهم مـی   

عنوان فضاهاي همگـانی در   ها به اي از مکان وجود شبکه
در بافت جدیـد  ها  بافت قدیم و تداوم آن فضاها و مکان

میـان دو بافـت را بـه     همپیوندينوعی امکان اتصال و  به
هـا و فضـاهاي عمـومی بافـت      وجود آورده است. مکان

قدیم شـامل تکیـه، مسـجد جـامع، مسـجد، بازارچـه و       
نوعی تعامالت  اجتمـاعی را میـان    اند که به انبار بوده آب

کننـد. وجـود روحیـه مـذهبی در      ساکنان بافت ایجاد می
هـاي   بـر وجـود مکـان    تأکیـد ساکنان روستا عامـل  میان 

همـین دلیـل    عمومی مذهبی در بافت روستا هسـت. بـه  
ها در فضاهاي همگانی جدیـد نیـز در بافـت     خلق مکان

جدید هـم خصـلت مـذهبی دارد کـه امکـان تعـامالت       
  هـاي مـذهبی    اجتماعی بافت جدیـد روسـتا را در آیـین   

  ت جدیـد  کنـد. ایـن فضـاها در بافـ     و مراسم ایجاد مـی 
  شــامل حســینیه و مســجد جدیــد اســت کــه در هنگــام 

خصوص در ایـام محـرم و صـفر بـاهم      مراسم مذهبی به
رابطه داشته و خیل جمعیت بین ایـن دو قطـب مـذهبی    

ها به مسـیر   کنند و بازدید از آن جدید و قدیم حرکت می
. متأسـفانه عـدم   سـت ا  شـده  نخل گردانی روستا اضـافه 

ي همگـانی در بافـت جدیـد    ها و فضـاها  گسترش مکان

جوار با بافت قدیم امکان اتصال منسجم  جز دو لبه هم به
ــوي ــال و     و ق ــت. اتص ــرده اس ــین ب ــت را از ب   در باف

  پیونــد ســازمان فضــایی از عوامــل مهمــی اســت کــه از 
ــان   ــومی و مک ــاهاي عم ــبکه فض ــق ش ــم  طری ــاي مه   ه

بندي اصلی بافت روستا  گیري استخوان تواند به شکل می
  قسمت قدیم کمک کنـد. توجـه   نیز ت جدید و قسمدر 

هـاي اصـلی موجـود در بافـت      به حرکت در میان مکان
هاي حائز اهمیت از عوامـل مهمـی    همراه با وجود مکان

عنـوان اصـول بنیـادین     بوده است که راجر ترانسیک بـه 
کـرد   تبیـین  هـا  تلفیق عناصر شـهري و انسـجام بـین آن   

)Trancik, 1986.(  
ــه یکــی "ســازي معاصــر" آمــده از  دســت از مفــاهیم ب

هاي پیاده شده و تحلیل محتوا شـده از سـاکنان    مصاحبه
در این پژوهش است. تفـاوت زیـاد کالبـدي و فضـایی     

باعث از شدگان  اکثر مصاحبه نظر میان دو بافت روستا به
بین رفتن اتصال و انسجام میـان بافـت قـدیم و جدیـد     

بافـت از  دهـی   روستا شده است. تغییر در شکل سازمان
ت بافت، نحـوه  یارگانیک به شطرنجی، تغییر در محصور

هـاي مسـکونی و تـوده     گیـري خانـه   گذاري، شـکل  توده
گذاري و رابطه توده و فضا در بافت قدیم و جدید همه 
ــت   ــاریخ متفــاوت در باف از عــواملی اســت کــه از دو ت

هرچند قسمت بافـت قـدیم تـاریخ     ،روستا روایت دارند
 30 از و قسمت جدید عمـري بـیش  بسیار طوالنی دارد 

سال ندارد اما تفاوت چهره در دو قسمت بسیار متفاوت 
تـوان   زعم بعضی از ساکنان حتی مـی  است تا آنجا که به

نام قهی قدیم و قهی جدید بـه روسـتا داد. نکتـه حـائز     
اهمیت از دید سـاکنان توجـه بـه ایـن نکتـه اسـت کـه        

و قدیم باوجود تفاوت ماهوي شدید میان قسمت جدید 
هاي  روستاي قهی اما در نحوه انسجام و همپیوندي بافت

 هاي مختلـف سـاخت از   دوره قدیم و جدید تفاوت میان
نـوعی کـه    نظر تکنولوژي و ساخت ضروري اسـت، بـه  
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تـوان انتظـار داشـت کـه گسـترش جدیـد بـا         حتی نمی
الگوبرداري و تقلید صرف از بافت قدیم صورت گیـرد.  

ال و هـواي معاصـر رشـد    گسترش روستا مبتنی بـر حـ  
جدید روسـتا بـراي سـاکنانی مطلـوب بـوده اسـت کـه        

کنند. این تفـاوت در سـبک    زندگی جدید را انتخاب می
شود تا ساکنان بنا بـر روحیـه و    جدید و قدیم باعث می

هـا مختلـف روسـتا اعـم از      سلیقه خود بتواننـد قسـمت  
نـوعی   جدید و قدیم را براي زندگی انتخاب کنند که بـه 

پــذیري را بـراي زنــدگی ســاکنان بــه   اي انعطــاففضـاه 
  آورد. ارمغان می

  

باوجود تفاوت بنیادین در شـکل و محتـواي کالبـدي    
اظهـارنظر     گسترش جدیـد و قـدیم روسـتاي قهـی، امـا     

است کـه بایـد باحـال و    پایه  ساکنان رشد جدید بر این 
نوعی همگونی داشته باشـد   وساز معاصر به هواي ساخت

وسـازهاي   سـاخت   وسـتا در عـین بـروز   تا بافت قدیم ر
ــه  ــد، ب ــدمت  جدی ــاوت در ق ــوعی تف ــف   ن ــاي مختل ه

شـده و رونـد تغییـرات ریخـت       وسازهاي انجام ساخت
شناسانه بافت را نشان دهـد. نمـایش تغییـرات ریخـت     

هـاي   وساز در بافت هاي مختلف ساخت شناسانه و دوره
 27نـوعی اصـالت گرایـی    توانـد بـه   شهري و روستایی می

داشته باشد. بحث اصـالت را نـان الـین ازعوامـل      اشاره
حـس  "داند که در آن داشـتن   شهرسازي یکپارچگی می

ــد در قالــب قــدمت محــل، مصــالح و   مــی "مکــان توان
ویـژه   هاي متفـاوت بـه   هاي مشخص تزیینات و فرم رنگ

معماري بومی و توجه بـه شـرایط کالبـدي و اجتمـاعی     
  .(Ellin,2006,2011)مهم باشد 

تعلـق  "جدید روستا مردم به بافت جدید  در گسترش
توانند همپیونـدي و   دارند. لذا ساکنان زمانی می "مکانی

ــت ــال باف ــکونت  اتص ــاي س ــاه ه ــانی را در   گ ــاي انس ه
ها احسـاس   وسازهاي جدید ادراك کنند که به آن ساخت

یکـی از   "هویـت مکـانی  "تعلق داشـته باشـند. داشـتن    

ش اسـت. زمـانی   آمده در این پژوه دست مفاهیم دیگر به
شـود   کیفیت اتصال و همپیوندي میان دو بافت ایجاد می

ــتا و    ــت روس ــا هوی ــد را ب ــاکنان گســترش جدی ــه س ک
سکونتگاه سابق خود شناسایی کنند. عدم تشابه کالبـدي  

 -و ساختار فضایی همراه با عدم تـداوم اتصـال فضـایی   
و همچنـین    ادراکی در دو بافت جدیـد و قـدیم روسـتا   

هـا و فضـاهاي همگـانی     هماهنگی مکانعدم شباهت و 
شـوندگان   شود که بسیاري از مصـاحبه  موجود باعث می

بخشــی از روســتاي قهــی   در نــوع همپیونــدي بافــت و
  شک و تردید داشته باشند. دانستن آن 

این مسئله در مورد ساکنان قدیم روستا رواج بیشـتري  
که ساکنان بافت جدید نیز هویت روسـتاي   دارد درحالی

  . بسـیاري    داننـد  تاریخی را عامل معرفی خـود مـی  قهی 
شـوندگان دلیـل انقطـاع کالبـدي را تضـعیف       از مصاحبه
  بنـدي فضـایی منسـجم میـان      نبـود اسـتخوان   حرکت  و

از یکـی    کننـد. هیلـر،    شـده معرفـی مـی    دو بافت ساخته
هـاي شـهري را تضـعیف     عوامل عدم همپیونـدي بافـت  

ب از بـین رفـتن   داند کـه سـب   حرکت روان در بافت می
شـود. ایـن    اتصال و انسجام بـین فضـاها و عناصـر مـی    

ـ    شـمار   هانقطاع خود عامل تضعیف هویت مکـانی نیـز ب
  .(Hiller, 1996)  آید می

و  "کیفیـت زنـدگی   "هاي ایـن پـژوهش    از میان یافته
شـوندگان بافـت    رفاه ساکنان از عوامل ادراکی مصـاحبه 

میـان بافـت    جدید است که امکان انسجام و همپیونـدي 
کنـد.   قدیم و جدید روستا را در ذهن افـراد تـداعی مـی   

دلیل داشتن کیفیـت مسـکن بـاالتر،     شوندگان به مصاحبه
تـر در برابـر سـوانح بیـان      هاي مقاوم و ایمن داشتن خانه

اند کـه بافـت جدیـد روسـتا  را بـاوجود اهمیـت        داشته
قدمت تاریخی و کالبدي بافـت قـدیم مناسـب زنـدگی     

دلیل امکان عبور و مـرور   و حتی بافت جدید به  دانند می
تـداوم     موجب  ،ها باال رفتن امکانات خانهو   وسایل نقلیه
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  هرچنـد کـه همگـی     ، باشـد  می و گسترش روستاي قهی
  افــت قــدیم و ب 28کــه میــان شخصــیت  نماینــد مــیبیـان  

ــیاري    ــدارد. بسـ ــود نـ ــبی وجـ ــتا تناسـ ــد روسـ   جدیـ
هـاي   د کـه اگـر خانـه   شوندگان اعتقاد داشـتن  از مصاحبه

  قدیمی روستا امکـان زنـدگی روزمـره را داشـته باشـند      
و کیفیت زندگی در آن باال رود، ساکنان تمایل بیشـتري  

  دهـد   دارند. مطالعات نشـان مـی   به ماندن در بافت قدیم 
پـذیري   دلیل انعطاف که الزمه باال رفتن کیفیت زندگی به

  اها پـذیري فضـ   هـاي قـدیمی اسـت. انعطـاف     کم بافـت 
ــا     ــد ب ــاز جدی ــاخت و س ــان س ــازگاري می ــار س   در کن

سنتی و قـدیمی در راسـتاي سـاختاردهی اجـراي      هزمین
رشد از موارد دیگري است کـه    هاي شهري درحال بافت

کنـد   از آن یاد می "پذیري انعطاف"نان الین تحت عنوان 
2006) ،(Ellin.  
هاي این پـژوهش تـدوین مـدلی اسـت ازادراك      یافته

هاي انسـانی   راي انسجام و همپیوندي سکونتگاهساکنان ب
تشـخص  "با ساخت و سازهاي جدید که شـش مفهـوم   

 ،"لنگرگاهی تداوم نقاط" ،"ارتباط پذیري"  ،"مرز اتصال
و  "هویــت مکــانی" ،"تعلــق مکــانی" ،"معاصرســازي"
ــدگی" ــت زن ــدي   را"کیفی ــه همپیون ــراي درك و تجرب ب

ل پـژوهش  داند. مد هاي قدیم و جدید ضروري می بافت
شده در شهرسازي کل گراي نان الین  هاي مطرح باکیفیت
ــذیري انعطــاف" شــامل ــذیري" ،"اصــالت" ،"پ  ،"نفوذپ

 ، قابــل مقایســه اســت "التقــاط"و "اتصــال"، "تخلخــل"
2006)، (Ellin.  

 ،مدل حاصل از این پژوهش و مـدل  الـین   همقایس در
بر وجود عواملی چون التقـاط، اتصـال،    تأکیدشباهت با 

ضـمن    ، پذیري، اصـالت و تخلخـل وجـود دارد    عطافان
این مطلب کـه عوامـل تعلـق مکـانی و هویـت      توجه به 

هـاي   درك انسـجام و اتصـال بافـت    در مکانی نیز خـود  
 اند. شهري بسیار مهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــت  ــا داشــتن خــاطرات و فعالی ــق مکــانی ب ــاي  تعل ه
در بافـت    هـاي مـذهبی،   اجتماعی مانند مراسـم و آیـین  

هـاي   ها و قرارگاه جدید و قدیم سکونتگاه و ایجاد مکان
) مانند تداوم مسیر نخـل گردانـی در   1394رفتاري (لک،

شـود.   پـذیرمی  ساختار فضایی بافت جدید روستا امکـان 
هویت مکانی نیز از عوامل دیگـر اسـت کـه بـه داشـتن      

هاي جدید و قـدیم   تعلق  به مکان براي همپیوندي بافت
سو با بعـد کالبـدي و    مکانی از یک کند. هویت کمک می

تشابهات کالبدي و فضایی بافت قدیم و گسترش جدید 
کنـد و   روستا همراه با تأمین امکانات زندگی کمـک مـی  

هــاي داراي اهمیــت و فضــاهاي  هــم بــا ارتبــاط مکــان
هـا و فضـاهاي    ها بـا مکـان   همگانی و کارکرد پررنگ آن
ت اجتمـاعی  تعامال  يارتقا ههمگانی در بافت قدیم زمین

کند. داشتن مراسم مشـترك آیینـی و سـنتی     را فراهم می
تواند امکـان برداشـتن    (مذهبی) در ایام مختلف سال می

را بـه تعریـف    را فراهم کند و آن"آنچه نیستیم"مرزهاي 
  ).1394تبدیل کند (لک  "آنچه هستیم"

 مدل پیشنهادي تجربه انسجام کالبدي ساکنان. 8ت 
 .(نگارندگان)
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جام سـ ضـرورت ان  بهي این پژوهش، توجه ها داللتاز 
  اسـت  انسـانی   يها د سکونتگاهجدیگسترش کالبدي در 

  درکالبــدي و محتــوایی   ســاخت و ســازهاي  تــا در
ــانی     ــکونتگاه انس ــان س ــزان و طراح ــه ری ــار برنام   اختی

 يهــا جدیــد چــه در بافــت گســترشدر  ود گیــرقــرار 
   ریناپــذ روسـتایی و چــه شــهري کـه از تبعــات اجتنــاب  

رشد جمعیت است امکان تلفیق بافت بـه بهتـرین وجـه    
ــه و ــتفاده  صــورت گرفت ــاکنان و اس ــدگان  ازنظــر س   کنن

ــه ســاخت -محــیط انســان ــایی صــورت  ب ــاع فض   انقط
ــود. ــه    ادراك نش ــه ب ــدي و توج ــد کالب ــر رش ــالوه ب   ع

اي نیـز ماننـد افـزایش     کید بر ابعاد رویـه أت ،ابعاد ماهوي
هویت مکانی و تعلق مکانی از طریق تعامالت اجتماعی 

یز باید در هاي قدیم و جدید ن بافت همپیونديدر تجربه 
 ، پایان باید اذعان داشت در هاي توسعه لحاظ شود. طرح

 ویژگی که فرایندي است محصول اتصال، و همپیوندي
در رشد  اجزا، کلیه آرام و تدریجی تغییر و رشد آن مهم

ــکونتگاه ــت   س ــانی اس ــاي انس ــاس    .ه ــر براس ــن ام ای
 شـبکه  این مقالـه از طریـق جملـه اتصـال     هايپیشنهاد

فضـا،   و تـوده  ، عملکردها و ها کاربري ر،معاب و دسترسی
 و هماهنـگ  صـورت  به اجزا دیگر و شهري فضاي بدنه
 فرایند گیرد که باید در شکل می واحد یک  کل قالب در

گسترش شهري  هاي طرح اجراي طراحی و ریزي، برنامه
 و اتصـال  همپیونـدي  اصل به دستیابی براي و روستایی
  .لحاظ شوند

  هـاي آتـی بـا توجـه      اي پـژوهش پیشنهاد این مقاله بـر 
پـذیري   دنبال تعمـیم  به اینکه رویکرد این مقاله کیفی و به

هاي انجـام شـده    مدل حاصل از تحلیل محتواي مصاحبه
 بـوده  اي طراحی شـهري  هاي حرفه هاي روش و برداشت

 کمی براي سـنجش ایـن مـدل و    هاي است اتخاذ روش
هـاي   هـاي گسـترش سـکونتگاه    طـرح  ارزیابی چگونگی

  بـا  طـور مثـال   نسـانی بـر اسـاس مـدل ایـن مقالـه (بـه       ا

ا در نهایـت بـه بسـط    تـ ) اسـت   AHPش رو از استفاده
هـاي شـهري و روسـتایی     نظري امکان همپیوندي بافـت 

  کمک شود.
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