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  شهر -تحلیلی بر رویکردهاي نوظهور روستا

  
 *** هما ایرانی بهبهانی**،  حسن دارابی*،  مریم سپاهی  

 

  26/01/1393                                                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله:
  06/02/1394                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

    چکیده
دنبال الگوهایی فراتر از الگوهاي معمولی توسعه و نیـز تـرویج    طور خاص به است که به مفاهیم نوینی در فرایند توسعه شهري ارایه شده

متنـوع و   هاي اي از این مفاهیم مطرح است. این مفهوم در بردارنده ویژگی عنوان نمونه شهر به -هایی متفاوت هستند. مفهوم روستا دیدگاه
کیفیت مکان و فضا تعیـین شـده و براسـاس سـاختار       وسیله هاي آن به ه ویژگیشود. البت است لذا تعاریف متفاوتی از آن ارایه می خاصی

 شود.  مکانی تعریف می
هاي شهري و روستایی  هاي اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن، تنوع در بافت تنوع در شاخص  واسطه هاي متفاوتی به رو چرایی از این

هاي موجـود در   دلیل تفاوت گیرد. این مفهوم  به خود می هاي مختلفی به یابد و چیستی می خود وجود آمدن در کشورهاي مختلف، براي به
شهر از سویی و نوظهور بودنش از سویی دیگر، سبب شده است که با تعابیر و رویکردهاي متفاوتی همراه باشـد.    -پیدایش مفهوم روستا
ر بردارنده چه رویکردهایی است؟ چارچوب کلـی ایـن پـژوهش بـا     شهر د -شود عبارت است از اینکه مفهوم روستا سئوالی که طرح می
است و ضمن اشاره بـه پیشـینه و تعـاریف     این پارادایم جهانی نوظهور سازماندهی شده   پیشینه شهر و مرور  -روستا  هدف بررسی پدیده

  ها است. شهر در هریک از آن -روستاهاي هر کدام و نقش  شهر، ابعاد و شاخص -دنبال یافتن رویکردهاي متفاوت روستا موجود، به
در  "هـم  آوري شهر و روستا بـه  روي"و  "رویارویی شهر و روستا با هم"گرفته، دو رویکرد متفاوت  این مقاله براساس مطالعات صورت

  کند. شهر را در هر کدام از این دو رویکرد معرفی می -هاي روستا شهر را مطرح و ابعاد و شاخص -مفهوم روستا
  
  

  .شهر  شهر، روستا، شهر، شهرنشینی، توسعه -روستا: ان کلیديواژگ

  Maryam_sepahi02@yahoo.com. تهران دانشگاه زیست محیط محیط، دانشکده طراحی مهندسی ارشد دانشجوي کارشناسی *
  . استادیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست. دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران** 

  .تهران دانشگاه زیست محیط دانشکده. زیست محیط طراحی مهندسی گروه دانشیار ***
موردي: روستاي طرشت در   ارشد با عنوان بازآفرینی منظر روستا در شهر، نمونه کارشناسی  نامه این مقاله برگرفته از بخش مبانی نظري پایان

  شهر تهران، با راهنمایی دکتر حسن دارابی است. کالن
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  مقدمه    
ریـزي   همراه با گسترش شهر و شهرنشینی و لزوم برنامـه 

منظور توسعه شهري، تعدادي از مفـاهیم توسـعه مـدعی     به
هاي سازگار با محـیط زیسـت شـهري بـوده و      ارائه محیط

فراتر از الگوهـاي معمـولی    دنبال الگوهایی طور خاص به به
هـایی متفـاوت هسـتند. البتـه      توسعه و نیز تـرویج دیـدگاه  

دست آوردن پـذیرش بـراي ایـن مفـاهیم و برگـردان و       به
همـراه   هـا، اغلـب مشـکالت زیـادي را بـه      عملی کردن آن

عنـوان   شـهر بـه   -داشته است. در این میان، مفهـوم روسـتا  
عــدادي از طــور قابــل تــوجهی در ت تنهــا مفهــومی کــه بــه

بخـش نمایـان گشـته، مطـرح      هاي ساخته شده نتیجه نمونه
  .)Mike Biddulph, Franklin, & Tait, 2002(است

شهر، شهر بـا اجتمـاعی مـدرن و     -روستا  یکسوي پدیده 
پیچیده قرار دارد و در سـوي دیگـر ایـن طیـف، روسـتا بـا       

جتماعی سنتی و بافتی مشخص قرار گرفته اسـت. در میـان   ا
شـهر واقـع    -ترکیبی روستا  این دو انتها، روند گذار و پدیده

هـاي   تنـوع در شـاخص    واسـطه  اي کـه بـه   شده است. پدیده
ــع آن، تنــوع در      ــه تب ــاعی و فرهنگــی و ب ــی، اجتم اقلیم

ــت ــف،    باف ــورهاي مختل ــتایی در کش ــهري و روس ــاي ش ه
یابــد و  وجــود آمـدنش مــی  تی بــراي بـه هــاي متفـاو  چرایـی 
جـا   شـهر آن  -گیـرد. روسـتا   خود می هاي مختلفی به چیستی

هـاي خـاص خـود     ها و شلوغی که شهر در فرار از پیچیدگی
ــتایی روي    ــدگی روس ــه روســتا و زن ــود، ب و در جهــت بهب

کـه شـهر    جا  کند و آن حل نمود پیدا می عنوان راه آورد؛ به می
هـا و   انـدازي بـر زمـین    دسـت در روند گسـترش خـود، بـه    

ــونی ــواحی پیرام ــی ن ــراف و   اش م ــردازد و روســتاهاي اط پ
عنـوان مشـکل و    بلعـد؛ بـه   هـا را مـی   هـاي زراعـی آن   زمـین 

روستا بـا شـهر و     شود. در مواجهه چالشی سخت مطرح می
شـهر بـه سـمت روسـتایی       بالعکس و یا حرکـت مختارانـه  

ــه    ــت، درج ــن حرک ــوي ای ــدام از دو س ــدن، هرک ز اي ا ش
هـاي موجـود در پیـدایش     همراه دارند. تفـاوت  یکدیگر را به

شهر از سـویی و نوظهـور بـودنش از سـویی      -مفهوم روستا
ــابیر و     ــا تع ــوم ب ــن مفه ــه ای ــده اســت ک ــبب ش دیگــر، س

شـهر   -که روسـتا  طوري رویکردهاي متفاوتی همراه باشد. به
شـهر   -متمایز و متفاوت با روسـتا  کامالًدر کشورهاي غربی 

رو بررســی پیشــینه و  هاي شــرقی اســت. از ایــندر کشــور
شـهر و مطالعـه    -تعاریف موجود در رابطه با مفهوم روسـتا 

منظــور تبیــین ابعــاد و    پیــدایش آن بــه   پیرامــون شــیوه 
  نماید.   هاي هر یک از رویکردها ضروري می شاخص

  چارچوب کلی این پژوهش با هـدف بررسـی پدیـده   
ادایم جهانی نوظهور، این پار  پیشینه شهر و مرور  -روستا

اســت و ضــمن اشــاره بــه پیشــینه و  ســازماندهی شــده 
  هاي زیر است: دنبال پاسخ به سؤال تعاریف موجود، به

  شهر چیست؟ -رویکردهاي متفاوت روستا. 1
ــاد و     . 2 ــه ابع ــا چ ــن رویکرده ــدام از ای ــر ک ــراي ه ب

  هایی متصور است؟  شاخص
  چیست؟شهر در هریک از این رویکردها  -نقش روستا. 3

 

 شهر -روستا مختلف رویکردهاي معرفی
 -روسـتا   منظور یافتن رویکردهاي مطرح در پدیـده   به

اي از مقـاالت،   شهر و بررسی هر کدام الزم بود مجموعه
شـهر چـه    -هاي جهانی مختلف روستا ها و تجربه کتاب

در کشورهاي غربی و چـه در کشـورهاي شـرقی مـورد     
اري از ایـن مطالعـات   مطالعه و بررسی قرار گیرند. بسـی 

طور خاص بر طراحی و ایجـاد   شهرها به -روستا  درباره
هاي محبوب براي زندگی در  عنوان مکان شهر به -روستا

انـد و برخـی دیگـر از مطالعـات بـا       شهرها متمرکز شده
نگاهی متفاوت مخصوصـاً در کشـورهاي شـرقی ماننـد     

 -چین، هند، مالزي و... به بیان مشکالت ظهـور روسـتا  
هرها در رونـــد توســـعه و گســـترش شهرنشـــینی شـــ

رسد هریـک از ایـن مطالعـات در     نظر می اند. به پرداخته
مسیري متفاوت جریان داشته و هر کـدام از ایـن متـون    

  اند.   خاصی را انتخاب کرده  عرصه
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با توجه به مطالعات صورت گرفته دو رویکـرد متفـاوت   
بـه   شهر متصور است. رویکـردي کـه   -روستا  براي پدیده

شـهر بـه روسـتا     1آوردن تعریف این پـژوهش بیـانگر روي  
هاي حاصـل از شـهر و شهرنشـینی و     منظور کاهش تنش به

هاي گذشته در زندگی روستایی اسـت و   بازگشت به سنت
شـهر و روسـتا    2رویکرد دیگـري کـه بـه بیـان رویـارویی     

گسترش شهرنشینی و رشد شهرها و تالش بـراي    واسطه به
روستا در این روند با محیط شـهري   همگون شدن اجباري

  پردازد. است، می  را بلعیده و درخود حل کرده که آن
هــاي بعــدي ایــن دو رویکــرد بــا  رو در بحــث از ایــن

  اند: هاي زیر مشخص شده نام
 3آوري رویکرد روي. 1
 رویکرد رویارویی. 2

  شهر -مفهوم روستا  پیشینه 
 از يبسـیار  در شهرنشـینی  بعـد،  بـه  19 قـرن  اواخر از

 کشـور  تـرین  صنعتی عنوان به انگلیس در ویژه کشورها به
 وحشت حاصل و جدید شهرهاي ایجاد درجهت جهان،

حرکــت  .اســت  شــدن، حرکــت کــرده صــنعتی عصـر  از
 و شـلوغی  از قبـل  بـه  بازگشـت  بـراي  امیـدي  درجهت
 روستا مانند و ایجاد زیستگاهی معاصر شهرهاي ازدحام

 بهتر   استفاده و نوادگیخا زندگی و کار درهم تنیدگی که
 ,Tseng(کنـد  مـی  فراهم هم کنار در را زیست محیط از

Kotkin, Speicher, & Chawla, 2006(.  
 ایـن  مـدافع  نفـوذترین  با عنوان به را 4هاوارد بتوان شاید
 حاشـیه  در را 5شهرها باغ احداث نظریه او. دانست رویکرد

 بـا  هـایی  محلـه  نیـز  و نفـر  30000 حدود جمعیت با شهر، 
 روسـتایی  منـاطق   وسـیله  به تواند می که خوشایند هاي کلبه

 .)Tseng et al., 2006(کرد مطرح باشد شده احاطه
حلـی بـراي توسـعه،     نظر راه شهر از نقطه  -مفهوم روستا

 ,Neal(مـیالدي  1980اولـین بـار در بریتانیـا و در اواخـر     
دهنـدگان و طرفـداران    توسـعه   واسطه پدید آمد و به )2003

عمومیـت   1990در سال  6اي همچون شاهزاده ولز برجسته
 روش یـک  عنـوان  به این مفهوم که. )Garcia, 2008(یافت
طـوالنی   و آمیـز  موفقیـت   توسعه ایجاد براي ماندگار و مهم

در زمـان و شـرایطی    )Neal, 2003(ارائه شد ها مدت محله 
وجود آمد که بحث و جدل در مـورد شـهرها و ماهیـت     به

ایــن    بــود. نتیجــه  هــا افــزایش یافتــه ناپایــدار تغییــر در آن
احـی  طر و تـراکم بـاالتر    بیان لزوم توسعه ها منجر به بحث

 -شهري بهتر شد. مفهوم روستاي شهري یـا همـان روسـتا   
پـور،   (مـدنی  هـاي شـهري   نـوعی تـرویج محلـه    شهر که به

) را در درون خود داشت، نه تنها با بسـیاري از ایـن   1387
خـاص خـود را نیـز دارا       ها مرتبط بود بلکه تاریخچه بحث

روسـتا و شـهر بـا یکـدیگر،       نظر مواجهـه   بود. اما از نقطه
تـر دارد و پـیش از    اي عمیـق  شـهر پیشـینه   -وم روسـتا مفه
ــا      آن ــته از آمریک ــد، برخاس ــا باش ــه بریتانی ــق ب ــه متعل ک

هـاي   . بخشـی از ریشـه  )Franklin & Tait, 2002(اسـت 
) ممکن اسـت از سـوي   2003پیتر نیل(   این مفهوم، به گفته

  ترسیم شده باشد. 7شناس شهري هربرت گانز معهجا
اسـاس   اول قـرن بیسـتم و بـر      گانز این ایده را در نیمـه  

مهــاجرت قابــل توجــه از روســتا بــه شــهر پایــه گــذاري  
ارزیـابی عمیقـی از    1950او در سـال   .)Zukin, 2007(کرد

-یمهاجرنشـین عمـدتاً ایتالیـای      ساختار اجتماعی و محلـه 
انجـام داد و   8آمریکایی در قسمت پایـانی غـرب بوسـتون   

در سـال   9را در قالب کتابی با عنوان روسـتاییان شـهري   آن
 ,Franklin & Tait, 2002; Neal(منتشــر کــرد 1962

اي از مفهــوم  ایــن کتــاب از نظــر معرفــی اســتعاره. )2003
منظـور درك زنـدگی اجتمـاعی شـهرها      شهرها بـه  -روستا

تجزیـه و تحلیـل عمیـق وي    . )Zukin, 2007(اهمیت دارد
هـا و   اي پر جنب و جوش، ترکیب و تراکمی از مغازه محله
 ,Neal(اسـت   هاي محقر صنعتی را به تصویر کشـیده  خانه

ــک نــو -.گــانز روســتا)2003 آل تطــابق  ع ایــدهشــهر را ی
  .)Zukin, 2007(فرهنگی با زندگی شهري در نظر گرفت
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نزدیک به سه دهه پس از گانز براي اولین بار استفاده  
ــتا ــطالح  روس ــهر -از اص ــش   ش ــا و در پوش در بریتانی

که  . زمانی)Franklin & Tait, 2002(دیگري مطرح شد
شاهزاده ولز، منتقد سرسخت معماري معاصر، امیدواري 

منظـور برگردانـدن    شـهرها بـه   -روستا  خود را از توسعه
ابعاد و مقیاس انسانی، صمیمیت و زنـدگی خیابـانی پـر    

و از  )Franklin & Tait, 2002(جنب و جـوش مطـرح  
کتاب خود تحت عنـوان     شهر در مقدمه -عبارت روستا
او  .) یـاد کـرد  1989(منتشر شده در سال  10منظر بریتانیا

منظـور تعریـف یـک     هاي خـود را در تـالش بـه    نگرانی
چارچوب مناسب براي بازسازي بقایاي ویـران شـده از   

کـه مـردم    طـوري  شهرهاي داخلی بریتانیا عنوان کرد، بـه 
وامع مناسب زنـدگی را تجربـه نماینـد،    یک بار دیگر ج

چارچوبی که به نوبه خود زنـدگی و روح را بـه چنـین    
 ارتقاي و توسعه .)Neal, 2003(مناطق شهري بازگرداند

ــوم ــتا مفه ــهر -روس ــه ش ــیله ب ــروه  وس ــوچکی گ  از ک
 ریـزان  برنامـه  و معماران گذاران، سرمایه دهندگان، توسعه

 11شهر -روستا گروه عنوان تحت ولز شاهزاده توسط که
)UVG( ــابریت در ــرد انی ــم گ ــده  ه ــد؛ آم ــام بودن  انج

 -گـروه روسـتا   .)Mike Biddulph et al., 2002(شـد 
 اشـتباهات  ارزیـابی  با و ولز شاهزاده شهر تحت نظارت

ــته ــادگیري و گذش ــع از ی ــهري جوام ــود ش ــار موج  ک
ها یافتن اصول انسـانی   هدف آن .)Neal, 2003(کرد می

ایـن اصـول در    هاي شهري و چگونگی اعمال در محیط
 )Franklin & Tait, 2002(توسعه و تحـوالت جدیـد   

روح و یکنواخت بـود   سازهاي بی و در واکنش به ساخت
جاي تمرکز بر یـک کـاربري و یـک نـوع مالکیـت       و به

هـاي مختلـف در    سـاز بـا کـاربري    و اراضی، بـر سـاخت  
  ).1387پور،  قیاس پایداري تأکید داشت(مدنیم

 -کمپـین روسـتا   1990پس از آن در ماه ژوئـن سـال   
هاي شهري پایدار بـا   محیط  براي ترویج توسعه 12شهرها

کیفیت باال، طراحی با برتـرین اسـتانداردها و مشـارکت    
، گـروه  1992اندازي شد. در سال  قوي جوامع محلی راه

ز گـزارش خـود را چـاپ    شهرها اولین نسـخه ا  -روستا
شـمار   عنوان یک سـند بـراي ایـن مفهـوم بـه      نمود که به

 اصــول و گـزارش فلســفه  آن در .)Neal, 2003(رود مـی 
 طراحـی  اصـولی همچـون   ،شـد  بیـان  شهر -روستا مفهوم
 شـهري  منـاطق  و 13هـا  کـاربري  اختالط از استفاده خوب،

 ,Aldous(اجتمـاعی   تعهد و 14مکان حس با پایدار، همراه

ــال .)1992 ــد س ــن بع ــتا انجم ــهرها -روس ــه ش ــور ب  منظ
 و فـردي  عضـویت  شـرایط  بـا  مشـارکت،  سـطح  گسترش
 اقـدامات  و اهـداف  از انجمـن  ایـن . گرفت شکل سازمانی

ــرویج در ــوم ت ــتا مفه ــهرها -روس ــق و ش ــی تحق  آن عمل
    .)Franklin & Tait, 2002(کرد می حمایت

شهرها  -منظور تحقق عملی روستا زمان با تالش به هم
   ایـدار و مطلـوب، نمونـه   هـاي شـهري پ   عنوان محـیط  به

دیگري از این پدیده در جریان رشد و گسترش شـهري  
بـا   شـهر  -روسـتا  گرفته بود.  در کشورهاي شرقی شکل

 سـال در تعریف خاص خود در ایـن کشـورها، حـدوداً    
 ,Hao,Geertman(از آن زمان به بعد  د وظاهر ش 1980

Hooimeijer, & Sliuzas, 2011(  بــا شــتاب رونــد
عنـوان مثـال ایـن پدیـده در      شـایع شـد. بـه    شهرنشینی

ــی ــو  دهل  & ,Baud, Kuffer, Pfeffer, Sliuzas(ن
Karuppannan, 2010(  ــهو خصــوص در شــهرهاي  ب

  تـدریج بـه یـک پدیـده     بـه  ،15زنمانند شـن چین ساحلی 
کـه در   طـوري  بـه . )Cheng, 2011(گسـترده تبـدیل شـد   

هـاي   بـا سـاختمان  تـوان   راحتی می ها را بهاین روستاچین، 
خـوبی   ي بـه هـا  آسمان خراشکهنه و نامنظم خود در میان 

تشـخیص   و امکانات حمل و نقل مـدرن  ریزي شده برنامه
شـکل متفـاوتی    ،)Zheng, Long, Fan, & Gu, 2009(داد
   ارزیـابی گـانز از محلـه    کـه شـاید بتـوان    شـهر  -روستااز 

 خاص آن دانست.  پیشینه مهاجرنشین غرب بوستون را 
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طور کـه قـبالً نیـز     شهرها همان -روستا  پیشینه    مطالعه
اشاره شد، نمایانگر دو رویکرد متفـاوت از ایـن مفهـوم    

یـک  عنـوان   شـهر کـه بـه    -اول مفهـومی از روسـتا  است. 
ــی از      راه ــائل ناش ــکالت و مس ــراي مش ــی ب ــل طراح ح

شهرنشــینی و شهرســازي مــدرن و معاصــر اســت و دوم،  
شـدن روسـتاها    شهر که ناشی از بلعیده  -مفهومی از روستا

هـر کـدام از دو رویکـرد     در فرایند گسترش شهرها است.
شهر دارند کـه   -مطرح شده، نگاه متفاوتی به مفهوم روستا

  شود. ها و ساختارهاي آن می صباعث تفاوت در شاخ
 -روسـتا   چه مسلم است با توجه به نو بودن پدیده آن 

عنـوان یـک    شهر، اهمیت واقعی آن در مطرح بودنش به
ایده است نه یک واقعیت و معناي آن تا حد زیادي تابع 

. )Franklin & Tait, 2002(شـناخت شـهودي اسـت   
اش در  گیـري  کـه بـا توجـه بـه جریـان شـکل       طـوري  به

  گیرد. خود می کشورهاي مختلف، معانی متفاوتی به
  

  آوري رویکرد روي 
 شهر -تعریف روستا 

 هـاي  ویژگـی  بـا  شـهر در ایـن رویکـرد    -روسـتا  مفهوم
 مکـانی  دهنـده  نشـان  مفهـوم  این است. شده  همراه خاصی

 داراسـت  ار مشـخص  اي محـدوده  فیزیکی نظر از که است
 روسـتایی    گذشـته  یـک  بـر  داللـت  مفهوم و معنا نظر از و

 -در این رویکـرد روسـتا  . )Franklin & Tait, 2002( دارد
الگوهـایی فراتـر از الگوهـاي معمـولی        دنبال ارائـه  شهر به

 Mike(اوت اسـت  توسـعه و نیـز تـرویج دیـدگاهی متفـ     

Biddulph et al., 2002(ــه ــرد   . از نقطـ ــر رویکـ نظـ
هـایی بـا    آوري و در جایگاه یک ایده، امروزه توسـعه  روي

شهر در سراسر دنیا درحال ظاهر شدن هسـتند   -نام روستا
ریـزي   هـاي برنامـه   رفته از حاشیه به مرکز سیاسـت  رفته  و

. )Franklin & Tait, 2002(انــد ق در حــال حرکـت موفـ 
ــه -روســتا ــوان شــهر ب  برخــی کــاهش بــراي حلــی راه عن

 منظـور  بـه  ریـزي  برنامـه  شهري، نوعی مناطق در مشکالت
 زنـدگی  بـراي  ها مکان ترین محبوب   دوباره ایجاد و ارزیابی
کـه   هـایی  نمایاند. محلـه  شهري را می هاي در محله جمعی

 روزمـره،  زنـدگی  براي الزم امکانات از بسیاري به نزدیکی
شـهر،   -روسـتا  .)Neal, 2003(است ها آن هاي مشخصه از

کافی براي ایجـاد     سکونتگاهی است که از سویی، به اندازه
یک جامعه به معناي واقعی کلمـه کوچـک بـوده و شـامل     

کننـد و از   یگروهی از افراد است که از یکدیگر حمایت مـ 
سویی دیگر، به اندازه کافی براي حفظ یـک سـطح مقطـع    
مناسب از امکانات بزرگ است. در واقـع اگـر بخـواهیم از    

شـهر را   -یـک روسـتا     روي کمترین انـدازه  نظر پیاده نقطه 
تـوان از یـک طـرف     روي مـی  دقیقه پیاده 10تعیین کنیم، با 

 ,Alhabshi(شــهر رفــت -بــه طــرف دیگــر یــک روســتا

 معنـاي  کـه  اسـت  ایـن  دارد وجـود  که واقعیتی ماا .)2009
 بـا  فقـط  و بوده اجتماعی مردم زندگی از ناشی مفهوم، نای

 & Franklin(شـود  نمـی  مشـخص  فضا یا مکان از کیفیتی

Tait, 2002(. شـهرها بـه معنـی     -عبارتی دیگـر، روسـتا   به
ــه ــهري محل ــایی ش ــی    ه ــدگی جمع ــک زن ــه ی ــتند ک هس

ش را همراه بـا تنظیمـات انسـانی بسـیار، ارائـه      بخ رضایت
شهر، جزیی حساس از یک سیسـتم   -دهند. یک روستا می

هـاي امکانـات، خـدمات و     شهري است که در آن ویژگـی 
جمعیت متمرکز است. روستاهایی که هـم در ابعـاد و هـم    

 Randall)در جزئیــات منطبــق بــر ابعــاد انســانی هســتند

Fleming & John Hopkins, 2000)ــتا ــهر  -. روس ش
ساز اجتماعی که در نهایـت یـک    و ساساً نسبت به ساختا

کند، با نوسازي مناسـب طراحـی شـده     جامعه را فراهم می
یـک ترکیـب     وسـیله  شهر به -عبارت دیگر روستا است. به 

جــامع مشــخص از ســاختارهاي جمعــی محلــی و مــدرن 
و دگرگــونی در  (Alhabshi, 2009) اســت  شــکل گرفتــه

زنـدگی از روستانشـینی بـه سـوي       کیفیت و کمیت شـیوه 
در  شــهر محـوري را مـد نظــر دارد،     شهرنشـینی و توسـعه  

115 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 17

http://jhre.ir/article-1-813-en.html


 

 
 

ره 
شما

15
6

 ♦ 
ان 

مست
ز

95 ♦
  

 هاي روستایی نیـز وفـادار اسـت    که به برخی از سنت حالی
  .)1387(قرخلو، کالنتري خلیل آباد، اسکندري نوده،

 ها ابعاد و شاخص
 -گونـه روسـتا   زیسـتی، ایـن   هاي محـیط  از نظر شاخص

طـور کلـی در داخـل     شهرها عمدتاً در مناطق شهري و بـه 
و در جریــان  )Landman, 2003(انــد شــهرها واقــع شــده

وجـود   زیسـت روسـتا بـه    ریزي و بازگشت به محیطشهرگ
شـهر در ابتـدا تـا حـد زیـادي       -آینـد. مفهـوم روسـتا    مـی 

شـد امـا بـا     عنوان استفاده از فضـاهاي سـبز تفسـیر مـی     به
هـاي   گذشت زمان، این مفهوم مترادف مناسبی براي برنامـه 

 -اسـت. روسـتا   جدید در پایداري و زندگی شـهري بـوده   
و  16داخـل شــهر   اضــی متروکـه شـهرها همچنـین بـراي ار   

  17شـده  هاي ساخته ساخت محصور بین فضاي   فضاي آماده
اراضـی اختصـاص   مناسب بـوده و انتخـاب دقیقـی بـراي     

 ,Franklin & Tait(رسـند  نظر می به 18 یافته به فضاي سبز
2002( )Michael Biddulph, Franklin, & Tait, 
ها اغلب در طیـف وسـیعی از فضـاهاي داخـل      . آن)2003

کـاربري    اکنـون    شهر که قبالً کاربري خاصـی داشـته ولـی    
هـاي سـابق    یمی، سـایت آهن قـد  سابق را ندارند، مانند راه

) و منـاطق مسـکونی قـدیمی،    1(تصـویر شـماره    صـنعتی 
ــه ــی  برنام ــاخته م ــزي و س ــوند ری  )Landman, 2003(ش

)Michael Biddulph et al., 2003(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـهرها   -فضـاهاي سـبز در ایـن روسـتا     باالي درصد
ساکنان  شهر، 19بوم ضمن حرکت در جهت احیاي زیست

 هـم زنـدگی   و شـهري  زندگی هم تا سازد می قادر   را آن
شـهرها اغلـب    -گونه روستا این .کنند تجربه را روستایی

هاي شهري و  میدان  وسیله اند که به یافته توسعهاي  گونه به
شـوند.   کلیدي اجتماع در مرکز نمایان می نقاط کانونی و

هــا هــدایت تــراکم را دور از مرکــز فــراهم   ایــن میــدان
فضاي   وسیله شهرها نیز اکثراً به -کنند. مرز این روستا می

 -روســتا .)Alhabshi, 2009(شــود ســبز مشــخص مــی
خــوبی  ، معمــوالً بــهیافتــه توســعهکشــورهاي شــهرها در

ــه ــده  برنام ــزي ش ــه و ری ــه    در لب ــک منطق ــهري   ی ش
  .)Cheng, 2011(هستند

  
 طـور  بـه  کـه  دارند را مکانی شهرها حس -روستااین 
 -درواقـع روسـتا  . اسـت  بیگانه شهري متعلقات با بالقوه
 نـواحی  بـا  ارتبـاط  در مغـایرت  و بیگـانگی  این با شهر

 که دارد را بالقوه داستعدا این و شود می تعریف اطرافش
 Franklin( باشـد  منسـجم  اجتماعی گروه یک نمایانگر

& Tait, 2002(.جمعی مربوط بـه     . یک حس و خاطره
هاي اجتماعی که براي وجود یک روستاي موفق  ویژگی

کـه یـک حـس جمعـی وجـود       مورد نیاز است. هنگامی
داشته باشد مردم در مراقبت از محله خود بیشتر تـالش  

  . )Burton et al., 2009(کنند می
   شــهر، یــک نمونــه -هــوم روســتادر ایــن رویکــرد مف

تولیدي و یک ساختار ذهنی است. با    آل، یک قاعده ایده
اول با ساختار فیزیکی خـود روشـن      این حال، در درجه

شهر، این مفهوم  -شود. براي مدافعان روستا و آشکار می
عبارت است از یک شکل شهري جدید تازه متولد شده 

شناسـی   بـه زیبـایی  اي  که تعهد و پایبندي خاص و ویژه
  . )Franklin & Tait, 2002( شهري دارد

هاي مختلف فیزیکـی هسـتند کـه ایجـاد یـک       ویژگی
دنبـال   شـهر را بـه   -سازمان فضایی موفـق بـراي روسـتا   

 در The Jewellery Quarter صــنعتی . ســایت1ت 
  .)Neal, 2003(.بریتانیا
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شـهرها، جمـع و جـور، بـا قابلیـت       -دارند. این روسـتا 
هـا   هـایی بـا ترکیـب کـاربري     و محلـه  20یـاده دسترسی پ

بخـش و   هایی که براي زندگی و کار، لذت هستند. محله
محبوب مردم بوده و فرصت لذت بـردن و درك مشـابه   

کننـد.   بار دیگر در درون شهر فراهم می از زندگی را یک
شهر هر آنچه که مورد نیاز است از امکانـات   -در روستا

فروشی، خدمات شـهري   دهرفاهی مانند ناهارخوري، خر
گرفته تا حمل و نقل عمومی و تفریح و سـرگرمی و ...  

هـاي   انـد. مکـان   دسترسـی پیـاده قرارگرفتـه      در محدوده
  محلی از برتـرین    استراحت و دیدار براي مردم و جامعه

شـهر بایـد بـه     -ها هستند. همه چیز در یک روستا مکان
د اطمینـان  یک سیستم حمل و نقل مـور   وسیله راحتی به

محلـی و سـاکنان را      که خدمات نیازهـاي سـفر جامعـه   
نوعی  شهرها به -کند، قابل ارزیابی باشد. روستا تأمین می

سازي یک چـارچوب بـراي حرکـت تـدریجی بـه       پیاده
  .(Burton et al., 2009)سمت زندگی پایدار هستند

  
دسترســی آســان و ســریع همــراه بــا مقیــاس انســانی 

هـاي تفـریح و    مستلزم آن است که خدمات محله، مکان
و دیگر اجزاي زنـدگی     ، محل کار اهاي باز، فض سرگرمی

روزمره در نزدیکی هم قرار گرفته باشند(تصویر شـماره  
ها و  سیستم  گونه که در بسیاري از روستاها نیز ). همان2

روي در مرکـز   امکانات و خـدمات در مقیاسـی از پیـاده   
کـه سـهولت دسترسـی بـه      طـوري  اند به روستا قرارگرفته

مات، بخشی از زنـدگی روسـتایی   بهترین امکانات و خد
  .)Randall Fleming & John Hopkins, 2000(است
سـودمند و مناسـب از دسترسـی       منظور یک تجربـه  به

پیـاده، راهکارهـایی همچـون کـاهش سـرعت ترافیـک،       
ها، تغییر خیابان یـک طرفـه بـه دو     کاهش عرض خیابان

هاي خیابانی و ایجاد جزایر عـابر   طرفه، افزایش پارکینگ
هاي بزرگ، البته همراه بـا سـهولت    خیابانپیاده پسند در 

نماید. با توجـه بـه تـراکم و نزدیکـی      عبور، ضروري می

منظور یـافتن مکـانی    روي در خیابان به ها، پیاده فروشگاه
تـرین   بخش ترین و لذت براي صرف شام یا تفریح، ساده

انتخاب خواهد بود. همچنین افزایش تعـداد افـراد پیـاده    
ا و تعـدد نـاظر در خیابـان، افـزایش     روهـ  در امتداد پیاده

   .(Burton et al., 2009)دنبال دارد حس ایمنی را به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

یک جمعیت مناسب و حفـظ یـک طیـف       منظور ارائه به
دسترســی پیــاده،    گســترده از امکانــات جامعــه در فاصــله

اجـازه   .)Alhabshi, 2009(تراکم توسـعه بایـد بـاال باشـد    
شـهر ممکـن اسـت اولـین قـدم در       -تراکم باال در روسـتا 

ــد و توســعه  ــز    تشــویق رش ــد. تمرک ــز باش ــدد متمرک مج
خـود تشـویقی بـراي       نوبه هجمعیت در روستاها و توسعه ب

هـاي خـالی و فرسـوده در ایـن منـاطق       کمتر بـودن زمـین  
ــین شــهرها  -هــاي خــالی در خــارج از روســتا اســت. زم

بـراي   21عنوان یک کمربند سبز توانند ترکیب شوند و به می
  .(Burton et al., 2009)کار روند سازگاري مجدد به

 -هـاي دیگـر روسـتا    هاي چندگانـه از ویژگـی   کاربري
رویکرد یک آوري است. در این  شهرها در رویکرد روي

 فرودگاه مجدد   استفاده منظور به شهر -روستا . طراحی2ت 
 مراکـز  و پیاده  دسترسی از اي مجموعه طراحی و استاپلتون

  .)Stapleton Airport in, Denver، Neal, 2003.(اشتغال
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شهر طیـف متنـوعی از واحـدهاي مسـکونی را      -روستا
دهند  اي هنگامی رخ می هاي منطقه دهد. موفقیت ارائه می

ترکیبـی از  باشـد.   ها تنوع فرصت وجود داشـته  که در آن
هـاي   هـاي محقـر، خانـه    هاي مختلف شـامل خانـه   مسکن

هـاي متعـدد نیـز     ها با استفاده ها و مجتمع شهري، آپارتمان
ــاربريمهــم  فروشــی و  هــاي خــرده هســتند. ترکیبــی از ک

روز را  اي فعـال در تمـام سـاعات شـبانه     مسکونی، منطقـه 
دنبـال خواهـد داشـت کـه در آن دفـاتر در طـول روز و        به

هفته فعال هستند. امکان تهیه جا و مسکن، منطقه را حتـی  
دارد. کـاربري   می در شب و تعطیالت آخر هفته شلوغ نگه 

افــراد بــراي زنــدگی در یــک محــیط چندگانــه در جــذب 
    .(Burton et al., 2009)روستایی بسیار مهم است

در این رویکرد نه تمرکز ثروت یـا فقـر، بلکـه توزیـع     
شهر مهم است. با ارائـه   -سطح درآمد در سراسر روستا

صرفه و واحدهایی با درآمـد چندگانـه،    مسکن مقرون به
هاي کم درآمد ممکن است دسترسی بهتـري بـه    خانواده

  )Burton et al., 2009(خدمات داشته باشند.
ي فیزیکـی الزم  ها حمل و نقل عمومی یکی از ویژگی

 ,.Burton et al( شـهر اسـت   -در طراحی یـک روسـتا  

راه، مسیر دوچرخه و مسیر اتوبـوس البتـه    پیاده .)2009
از  )Council, 2006( همراه با درنظرگرفتن اصول ایمنی

  شهرها هستند.  -اجزاي حمل نقل در روستا
 آوري روي رویکرد در شهرها -روستانقش 

شهرها، در مفهوم  -نظر طراحی و ایجاد روستا  از نقطه
  توسـعه  و سـازي  یکپارچـه   عمده مسئله شهر دو -روستا

ــر ــدار، فراگی ــت پای ــا  .اس ــوم ب ــن مفه ــال ای ــده اتص   ای
زیسـت شـروع    محیط پایداري و فضایی سازي یکپارچه

. رود محلی پیش مـی    جامعه و مبتنی بر نیازهاي شود می
 را ارزشـمند  راهـی  شـهر،  -مفهوم روسـتا  این، بر عالوه

 نظـر  نقطه از شهري پایداري هاي پیچیدگی منظور رفع به
 اثـرات  م،مـرد  نیازهـاي  بـین  روابـط  یعنی سیستماتیک،

 کند. بـراي  شهري باز می هاي حکومت و محیطی زیست
 بـا  سـازگار  هـاي  محلـه  شـهري،    یکپارچه ساختار ایجاد
 بـا  کوچکی هستند که فضاهاي اطراف در زیست محیط

انـد   هم متصل شده اند و به بزرگتر در ارتباط ساختارهاي
 پشتیبانی فعال و کریدورهاي توسط دیگر، عبارت و یا به

 در عمـومی  نقـل  و حمل یکپارچه سیستم چونهم  شده
. در ایـن رویکـرد،   )Landman, 2003(ارتبـاط هسـتند   

شهرها جوامعی متراکم و خـود کفـا در مقیـاس     -روستا
هـا، کـاربري    روي در سرتاسـر آن  انسانی با قابلیت پیـاده 

فروشـی، ناهـار    مسکونی باال و شـامل ترکیبـی از خـرده   
هـاي   و کاربري  هایی براي اوقات فراغت ها، محل خوري

شهر یک محـل تعلـق را فـراهم     -تجاري هستند. روستا
   کند، محلی که حس غرور و افتخـار را بـراي جامعـه    می

کسـب و کـار در آن بـه      واسطه محلی و حتی ساکنان به
و شـهر را قـادر    (Burton et al., 2009)آورد ارمغان می

از دیگـر  سـازد.   گیر و عادالنـه مـی   خدمات همه   به ارائه
وان به امکان ت شهر در این رویکرد می -هاي روستا نقش
   صـرفه  بـا کیفیـت و مقـرون بـه     الگـوي  گرفتن یک پیش

زیسـت اشـاره    محـیط  بـا  هم از نوع سـازگار  آن  توسعه،
 و مـدیریت رشـد   از شهرها معناي بهتري -نمود. روستا

 بـراي  ریـزي  برنامـه  در جامعه با همکاري طریق از تغییر
  نماید. پذیر می مناطق را امکان پایدار این  آینده

از  )Cheng, 2011( هــاي مختلــف ایــی رشــتههمگر
 ,.Burton et al(زیستی و فرایندهاي طراحی جمله علوم

ریزي موفـق   منظور برنامه هاي خوبی را به فرصت )2009
 شـهرها  -روسـتا هـاي قابـل زنـدگی در     مکـان   و توسعه

هـاي شـهري    کارآمدتر از زمـین    آورند. استفاده فراهم می
منظور حفاظت در داخل و خارج از منـاطق شـهري و    به

افزایش قابل توجـه بـازده شـهري، افـزایش امکانـات و      
عمومی و در دسـترس شـهري، کـاهش سـطح      خدمات

هـاي کسـب و کـار و     هـا، حفـظ پـارك    ترافیک خیابـان 
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  و تفریحـی و محـدود کـردن توسـعه      هاي عمومی مکان
 ,Randall Fleming & John Hopkins(مســکونی

  شهرها است. -از راهکارهاي طراحی روستا )2000
 بـراي  ریـزي  برنامه شهر، -روستا(رویکرد رویارویی 

  )مجدد  توسعه و  احیا
 شهر -تعریف روستا

شهرنشـینی و گسـترش شـهرها،      همگام با رشـد پدیـده  
شــهري کــه در رونــد گســترش شــهر    روســتاهاي حاشــیه

 )Lin & De Meulder, 2012(شــوند  بلعیــده مــی 
گیرنـد. ایـن    صورت روستایی در داخـل شـهر قـرار مـی     به

هـاي کشـاورزي خـود را در رونـد      روستاها به ناچار زمین
شـکل   کـه دیگـر بـه     طوري دهند به می شهر از دست  توسعه

دلیـل کـاهش    و بـه  )Shuo, 2007(روستاي بـومی نیسـتند   
بـرداري از   در مبناي کشاورزي خود در جریان فرایند بهـره 

آن بـه   منابع زمین براي اهداف عمـومی یـا تغییـر کـاربري    
هـاي شـهري    کاربري مسـکونی یـا صـنعتی، هـم ویژگـی     

هــاي  و هـم تفــاوت  )Begum, 2005(انـد  دســت آورده بـه 
شـهر   -بسیار با شهر دارند. این روستاها ازین پـس روسـتا  

  شوند و اشاره به روستاهایی دارند کـه در منطقـه   می  نامیده
هـایی کـه    گـاه  سکونت. )Shuo, 2007(اند شده شهري واقع 

رو نمایـانگر برخـی از    اند و از این روستایی بوده گذشته در
هاي متمایز روسـتایی هسـتند، امـا از سـوي دیگـر       ویژگی

ــه ــطه ب ــه    واس ــک منطق ــري در ی ــهري، داراي   قرارگی ش
 .  )Begum, 2005(هاي شهري هم هستند ویژگی

جـا کـه حاصـل     شهرها از آن -رویکرد، روستادر این 
)، 3اند(تصـویر شـماره    هاي روستایی شهر به زمین   حمله

با توجه به میزان پیشـروي شـهر انـواع مختلفـی دارنـد.      
 توان شهرها، می -روستا گیري شکلکه در روند  طوري به
  :کرد تقسیم نوع سه به را ها آن

ــتاهایی - ــه روس ــته در ک ــک  هس ــهر ی ــع ش ــده واق  و ش
  ؛اند داده دست از کامل طور به را خود کشاورزي هاي زمین

 مشخصـی  مقـدار  حفظ با حومه در واقع روستاهاي -
  ؛کشاورزي هاي زمین از

 هـم  هنـوز  کـه  شـهر  یـک  حاشـیه  در واقـع  روستاهاي -
  .اند کرده حفظ را خود کشاورزي هاي زمین از زیادي مقدار
  
  
  
  
  

 

  
  
  

جبـر    واسـطه  بـه شـهرهایی کـه    -بدیهی است روسـتا 
ریـزي   علت نبود برنامـه  آیند، به گسترش شهري پدید می

شان، با خـود   گیري مشخص و هدفمند در ایجاد و شکل
همـراه دارنـد. دوگـانگی بـین      اي را بـه  مشکالت عدیده

در یـک   )Wang, Wang, & Wu, 2009(روستا و شهر
هـم، کششــی   مکـان و در همسـایگی بسـیار نزدیـک بـه     

کند. سـازمان   اینده را در شهري شدن روستا ایجاد می فز
پیـدا    اي تغییر شکل، رشد و توسعه گونه فضایی روستا به

سو خصوصیات سـنتی خـود را حفـظ     کند که از یک می
)Wang et al., 2009( )Baud et al., 2010(  و از

هاي شهري شـدن را در   دیگر بسیاري از شاخص  سویی
خود پذیرفته است. این تغییر شکل روستا بـه شـهر کـه    

محلـی و خـود      اغلب بـدون برنامـه و از سـوي جامعـه    
گیرد؛ عامل اصـلی تفـاوت بسـیار     روستاییان صورت می

هایی است که با هدف ایجاد  شهرها با نمونه -این روستا
براي زندگی طراحـی   )Neal, 2003( هاي محبوب مکان

دهکده بـه سـبک   "اشاره به یک  جا آنشوند.  و ایجاد می
ایـن  در امـا   است )Wang et al., 2009( "شهري   محله

ریزان، شهرسازان و طراحان نه بـراي   رویکرد دوم، برنامه

 -روسـتا  بـه  بومی روستاهاي فضایی  شکل تغییر. 3ت 
 Shuo, 2007(.  119( .شهرها 
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شـهرها   -طراحی بلکه بـراي احیـاء و بازسـازي روسـتا    
  کنند.  ریزي و اقدام می برنامه

  

ریـزي شـده    خـوبی برنامـه   برخالف رونـد پیـدایی بـه   
 ,Ji & Yang(یافتـه  توسعهشهرها در کشورهاي  -روستا
شـهرها در کشـورهاي شـرقی     -، پیدایش روستا)2008

 -شهري است. روسـتا   حاصل اعمال فشار و جبر توسعه
هـاي روسـتایی فـرا     گاه شهرهاي شرقی، درواقع سکونت

و  )Baud et al., 2010(رشد شهري  وسیله شده به گرفته
 Ahmad(نشده  هاي شهري کنترل  گاه گسترش سکونت

& Choi, 2011(  حمله شـهر بـه      در نتیجه بوده و بیشتر
آیند  پدید می )Zheng et al., 2009(هاي روستایی  زمین

رونـد   از فـرد  بـه  منحصـر  کـامالً  و در واقع یـک پیامـد  
ایـن کشـورها    در )Song & Zenou, 2012( شهرنشینی

 متمـایز و تنـوع   بسـیار  با فضایی شهرها -هستند روستا
رسـمی   طور به )Wang et al., 2009(اجتماعی  ساختار

 شهري  توسعه و ریزي برنامه در محصور فضایی عنوان به
)Hao et al., 2011(       بـا تـراکم سـاختمان بـاال، کیفیـت

هاي  هاي نامنظم و فاضالب ساز ضعیف، خیابان و ساخت
وجـود آمـده و    هاي بلند و مـدرن بـه   برج   باز در سایهرو

 ,Changqing, Kreibich, & Baumgart(اند پنهان شده

شـهري قـرار     این روستاها کـه در قلمـرو توسـعه    .)2007
انـد   گرفته و ماهیـت روسـتا بـودن خـود را از دسـت داده     

ــه   ــادي را ب ــت زی ــکن پــذیرا     جمعی ــی مس علــت ارزان
وجود آمـده   شهرهاي به -). روستا1377شوند(مهدوي،  می
 صـرفه، ارزان  بـه  مقـرون  مسکن تأمین واحدهاي  واسطه به
)Zheng et al., 2009( )Wang et al., 2009( قابــل و 

 بـازار  از کـه  مهـاجران  از عظیمـی  براي جمعیـت  دسترس
فضـاهاي مطلـوبی را    اند، حذف شده شهري مسکن رسمی

. ایـن  )Hao et al., 2011(کننـد  مـی  فـراهم  براي مهاجرت
واقع براي کارگران مهاجر از آن جهـت   شهرها در -روستا

ندارنـد جـذاب بـوده و     که تـوان پرداخـت اجـاره بـاال را    

دوسـویه بـین تقاضـاي       یـک رابطـه     دهنـده  نوعی نشـان  به
مسـکن بـا      مهاجران بـراي مسـکن ارزان قیمـت و عرضـه    

عبـارت   بـه . )Zheng et al., 2009(قیمـت پـایین هسـتند   
  مهـــاجرت گســـترده  زمـــان دیگـــر، ایـــن روســـتاها در

 واحـدهاي  بـراي  زیـاد  تقاضـاي  شهر و ایجاد به از روستا
 یافتـه   اهمیت شهري مناطق در دسترس، در و ارزان مسکن

 مسـکونی  واحـدهاي  وسـیله  این امر بـه  و کاربرد دارند که
 خـود  بـومی  ساکنان ها که توسط آن ساخته شده در اضافی

 در فراینـد،  پـذیر اسـت. ایـن    شـوند امکـان   ده مـی اجاره دا
 داخـل  در هزینـه  کـم  مسکن بازار شکوفایی به منجر نتیجه،
 )TIAN, 2008( شـود  دولت مـی  کمک بدون  شهر -روستا

(Wang et al., 2009)(HAO, GEERTMAN, 
HOOIMEIJER, & SLIUZAS, 2012)    ایـن فراینـد .

، کـاهش بسـیار    اجـاره    همگام با افـزایش ظرفیـت عرضـه   
  .)Ji & Yang, 2008(دنبال دارد کیفیت مسکن را به

 در داخـل  کـامالً در زبان محلی چین، روستاهایی کـه  
 )Wang et al., 2009( اند، چنگزونکـان  شهر قرار گرفته

شوند. چنگزونکان یکـی از اثـرات برجسـته و     نامیده می
مهــم مهــاجرت روســتا بــه شــهر اســت کــه بــه معنــی  

عبـارت   و همچنین ترجمه شده به "روستاهاي در شهر"
شـده   روسـتاهاي احاطـه    "، "روستاهاي در میان شـهر "
 ,Zhang(اسـت   "شـهر  -روستا"و همان "شهر  وسیله به

Zhao, & Tian, 2003( )X. Liu, 2011( )TIAN, 
2008( )Hin & Xin, 2011( )Zheng et al., 2009( 

)Wang et al., 2009( )NIE & WONG, 2012( )Y. 
Liu, He, Wu, & Webster, 2010(   هر کـدام از ایـن .

روستاهایی هستند که   ها در واقع توصیف کننده برگردان
شـهري    اند و یا در اثـر توسـعه   اطه شدهشهر اح  وسیله به

   ).4(تصویر شماره  اند مورد تجاوز قرار گرفته
ــه مســکن و از آن  در تجــاري و صــنعتی  توســعه جــا ک

هسـتند،   شهرنشـینی   عمـده  از مشکالت چنین، مواردي این
 روش یـک  اول از همـه  شهرها در ایـن رویکـرد،   -روستا
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 درآمـد  آینـد و  حساب می به  روستاییان محلی براي زندگی
 روسـتاي  جمعیت بقاي ها براي در آن شده ایجاد اشتغال و

 از نفـر  هـا  میلیون ها آن دوم، درجه سنتی ضروري است. در
 وجـود آمـده در   بـه  کـار  نیروهاي همان یا مهاجر کارگران

ارزان دعــوت  هــاي اقامـت  شهرنشــینی را بـه محــل  رونـد 
حضـور ایـن     واسـطه  بـه  .)Wang et al., 2009(کننـد  مـی 

ــناور ــت ش ــتا )Changqing et al., 2007(جمعی  -روس
مشـکالتی از قبیـل بـاال     و باشهرها اجتماعی پیچیده دارند 

رفتن جرم و جنایت، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد بـه الکـل،   
  .)Ji & Yang, 2008(رو هستند و فحشا روبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها ابعاد و شاخص
شـهر در واقـع    -زیسـت روسـتا   در این رویکرد محیط

 هـاي  همان محیط قبلی روستا است. روستایی که زمـین 
 و شـهري   سـاز و توسـعه   و سـاخت  بـراي  کشاورزي آن

گرفتـه   قرار استفاده مورد )Hao et al., 2011( روستایی
زي خـود را  و قسمت زیادي از ساختار طبیعی و کشاور

اساس روند  شهرها بر -است. ظهور روستا  از دست داده
در آن  (کـه  شـهري   منظور توسعه سلب مالکیت زمین به

 و مصـادره  شـهر  اطراف روستاهاي کشاورزي هاي زمین
شـوند)   کـار گرفتـه مـی    جدید به  توسعه براي استفاده در

روندي روستاگریز و در جهت تخریب زیستگاه روسـتا  
زیسـت روسـتا فقـط بافـت      ن روند از محیطاست. در ای

رشـد  ماند که آن هم بـا توجـه بـه     می  مسکونی آن باقی
و افزایش تقاضـاي   اقتصادي و مهاجرت به سوي شهرها

متـوازنی رشـد    صـورت نـا   بهسکونت از سوي مهاجران 
دستخوش تغییرات بسـیاري  و  )Cheng, 2011(کند  می
از  روسـتا  مسـکونی  نگهداري و حفـظ منـاطق  شود.  می

 قادر به جلـوگیري  شاید دولت را بومی روستاییان سوي
 نقـل  و جبـران  بـراي  گیـر  وقـت  و پرهزینه هاي برنامه از

 منـاطق  کند، امـا در ایـن جریـان    بومی روستاییان مکان
 از منـاطق  فضایی روستایی، تبدیل به  مانده باقی یمسکون

 ,.HAO et al( و محصـور  شـهري   یافتـه  توسـعه  تـازه 

وند. ایـن محصـور   ش می شهرها -روستا شکل به )2012
ــهري، از آن   ــت ش ــودن در درون باف ــدون    ب ــه ب ــا ک ج

است و فاقد کمربنـد سـبز و    ریزي صورت گرفته  برنامه
هاي محیط  پوشش گیاهی محافظ بوده و با خود آلودگی

  همراه دارد. زیستی بسیاري را به
شهرها در این رویکرد یـک   -ساختار اجتماعی روستا

 و متنـوع اسـت.   )Y. Liu et al., 2010(سـنتی    جامعـه 
بار از تـراکم جمعیـت منـاطق     6-5ها  تراکم جمعیتی آن
در  ساکنانشــانو  )Begum, 2005( تــر روســتایی بــیش

اول روستاییان بومی و بعد از آن مهاجران هستند.   درجه
کـه دیگـر    یان بومی بـا ایـن  روستایشهرها،  -در این روستا

ــته   ــت نداش ــاورزي فعالی ــوالت کش ــد محص و در  در تولی
کننـد، بـا ایـن حـال، هنـوز       چارچوبی از شهر زندگی مـی 

هویت کشاورزي را به جاي قبول هویـت شـهروندي نگـه    
  واسـطه  شـهرها بـه   -این روستا. )Cheng, 2011( اند داشته 

پـذیر بـودن    و انعطـاف  بهاي کم واحدهاي مسکونی اجاره 
یا افـرادي کـه نیـاز     ها، براي سکونت مهاجران روستایی آن

 مقـرون دارنـد   )Deng & Huang, 2004( به اقامت موقت
 التحصـیالن  آمـوزان و فـارغ   دانـش  از بسـیاري  .اند صرفه به

بـه   شـهرها،  ورود بـه  نیز در بدو )X. Liu, 2011(دانشگاه 
 ,.Wang et al(کننـد  مـی  تکیـه  شـهرها  -روستا اسکان در

  .)TIAN, 2008( .منظر چنگزونکان، گوانگژو. 4ت 

121 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 17

http://jhre.ir/article-1-813-en.html


 

 
 

ره 
شما

15
6

 ♦ 
ان 

مست
ز

95 ♦
  

 -چه مسلم است سـاختار اجتمـاعی روسـتا    اما آن. )2009
روسـتا     مـردم محلـی و جامعـه      شهرها عمدتاً تحت سلطه

  .)Y. Liu et al., 2010(است
نوع در ساختار اجتمـاعی، محیطـی نـاامن و مشـکالت     ت

بـاال   از جملـه  )Y. Liu et al., 2010(اي  اجتماعی عدیـده 
اعتیـاد بـه مـواد     )Shuo, 2007( جرم و جنایـت رفتن نرخ 

دنبـال   را به )Cheng, 2011( مخدر، اعتیاد به الکل و فحشا
اي بـراي بـروز مشـکالت     شـهرها زمینـه   -این روستا دارد.

 .)Shuo, 2007(هستند اجتماعی و مسائل جنایی
متفـاوت   شهري فضاي سراسر در شهري -روستا  توسعه
 شـهرها بـر   -روسـتا . است )HAO et al., 2012( و متنوع

اي در   خـود انگیـزه   روسـتا، رویکـرد   جمعیـت بـومی     پایه
 سـریع   توسـعه  بـا   نتیجـه  و در بـه مهـاجران دارنـد    کمک

. روسـتاییان  )Hao et al., 2011(شوند می مشخص فیزیکی
از دسـت    که مزارع خود را در طول روند شهرنشینی  بومی
طـور غیـر رسـمی بـا      هاي خود را به ناچار خانه اند، به  داده

 & Lin(دهنـد  نیاز و تقاضاي مهاجران روستایی وفـق مـی  

De Meulder, 2012(   شـهرها   -. در ایـن رویکـرد روسـتا
 ,Begum( هـاي متفـاوت هسـتند    نمایشـگاهی از ویژگـی  

هـاي فیزیکـی ضـعیف     محـیط   وسـیله  راحتی به و به )2005
سازي انبوه با کیفیـت   ساختمان )Zheng et al., 2009(دخو

  تــراکم   و بـا مشخصـه   )NIE & WONG, 2012(پـایین  
کـه   شـوند. زمـانی   شـناخته مـی   )Zheng et al., 2009(باال

ه کسب درآمد از کشاورزي به کسب درآمد از طریـق اجـار  
هـاي   یابد، روستاییان ابتدا اتاق واحدهاي مسکونی تغییر می
و  )Wang et al., 2009(دهنـد   خـالی خـود را اجـاره مـی    

سپس براي به حـداکثر رسـاندن درآمـد حاصـل از اجـاره      
)Zheng et al., 2009(        و بـا بـاال رفـتن تقاضـا، اقـدام بـه

ــاق   ــردن ات ــافه ک ــه اض و  )Wang et al., 2009(و طبق
طـور غیـر    هایی از قبیل بالکن معلق به بناي اصلی بـه  سازه

 مایند که پیامـد آن محـیط زنـدگی زاغـه ماننـد     ن قانونی می

)Zheng et al., 2009(هم ریخته  و منظري شلوغ و به)Y. 

Liu et al., 2010( هــا و  اســت. اضــافه نمــودن قســمت
قانونی به منظور به حداکثر رسـاندن   هاي اضافه و غیر سازه

ها به یکـدیگر   فضاي طبقه، منجر به نزدیک شدن ساختمان
شود کـه در اصـطالح    ها از هم می آن   و باریک شدن فاصله

 "هـا  دادن سـاختمان  دسـت "و یا  "ها بوسیدن ساختمان"به 
 )Shuo, 2007( )Wang et al., 2009(معــروف هســتند

)Lin & De Meulder, 2012(.  هـاي   کـردن سـازه   اضـافه
عنوان طبقات جدید که عالمتی براي تقاضـاي بـاال    معلق به

ریـزي و ناکارآمـدي مقـررات     در بازار مسکن و نبود برنامه
اسـت، منجـر    )Lin & De Meulder, 2012(کنترل توسعه 

و ایجـاد نـوع    )Wang et al., 2009(به تراکم بسـیار بـاال   
هـم،   هاي نزدیک بـه  شخصات خیابانی (فاصلهجدیدي از م

شـود   سانتی متـر بـین دو بـالکن روبـرو) مـی      50در حدود
)Lin & De Meulder, 2012(.   شـهرها   -در ایـن روسـتا

ــت محیطــی  و کیفیــت  )Nie & Wong, 2013( کیفی
العـاده پـایین اسـت     امکانات زیربنایی در اکثر مـوارد فـوق  

)Lin & De Meulder, 2012(هاي اصـلی روسـتا    . خیابان
تـدریج اضـافه    هایی که بـه  سازه  وسیله ها معموالً به و کوچه

کـه    طـوري  اند تنـگ و حتـی مسـدود شـده اسـت بـه       شده 
رسانی غیرقابـل دسـترس    درصورت بروز خطر، براي امداد

هـاي   ایـن کوچـه   .)Lin & De Meulder, 2012(تند هسـ 
هاي چهره به چهره، یک نـوار نـازك از    باریک و ساختمان
 Y. Liu et()5صـویر شـماره   (ت آورنـد  آسمان را پدید مـی 

al., 2010(.   
هـاي   شـهرها، خطـوط لولـه و سیسـتم     -در ایـن روسـتا  

زهکشی ضـعیف هسـتند. آب بـاران و فاضـالب بـر روي      
جـا دیـده    ها جریان دارد و زبالـه در همـه   زمین و در کوچه

 ,Y. Liu et al., 2010( )Lin & De Meulder(شـود   مـی 

ــان   زیرســاخت. )2012 ــد خیاب هــاي اساســی شــهري مانن
فاضـالب وجـود      کشی و سیسـتم تخلیـه   آسفالته، آب لوله
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یا بسـیار ضـعیف اسـت.     )Deng & Huang, 2004(ندارد 
بـرداري غیرقـانونی از    بهـره   توان گفـت کـه   رفته می  رویهم
 Y. Liu et(، فقدان مـدیریت کارآمـد   )feng, 2010(زمین 

al., 2010(    و تقاضا و رفتارهاي انتخاب مسـکن از سـوي
کـه شـامل تـرجیح بـه      )Zheng et al., 2009(مهـاجران  

هـاي   گی در محـیط شهرها و تحمل زند -زندگی در روستا
 کیفیـت بـراي گریـز از پرداخـت اجـاره بـاال       شلوغ و بـی 

)Niu, 2012(    وجـود آمـدن نـوعی از     است، منجـر بـه بـه
شهرها با کیفیت عمومی پـایین، امکانـات عمـومی     -روستا

 Zheng et(و نگهـداري ضـعیف    )feng, 2010( نـاقص 

al., 2009( مـدار،   اند که البته در نـوع دسترسـی پیـاده    شده
کفـایی، اسـتفاده از مخلـوط کـاربري زمـین و تعامـل        خود

ــه ــدار محل ــر و   )Y. Liu et al., 2010( م ــوع دیگ ــا ن ب
  شهر شباهت دارند. -عبارتی مفهوم غربی روستا به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

رشد و گسترش شهرها    شهرهایی که در نتیجه -روستا
اي  آیند مانند جزیـره  وجود می شدن روستاها به و بلعیده 

هـاي اجتمـاعی و همچنـین اقتصـادي       سرشار از سرمایه

روسـتاهاي  ساکنان این  .)Zukin, 2007( محروم هستند
 Song, Zenou, & Ding, 2006( )Zhang(شهري شده

et al., 2003(  ،و داراي سـطح   کـم درآمـد  اغلب جوان
 )Zheng et al., 2009(پــایین تحصــیالت و مهــارت 

)Wang et al., 2009(  و خوداشـتغال )Song et al., 

ــوده  )2006 ــتا  ب ــا روس ــه ب ــه در مقایس ــهر -ک در  هاش
سـاکنان منحصـر    هـا  ، کـه در آن یافتـه  توسعهکشورهاي 

 نـد متفـاوت هسـتند   ا سـاکن شـده  بـاال   درآمـد با  ،فرد به
)Cheng, 2011( . منبع اصلی درآمد روستاییان ساکن در

 Zheng(شهرها، اجاره دادن واحد مسکونی  -این روستا

et al., 2009( جاي کسب درآمد از کشاورزي اسـت.   به
ها، انبارها  هاي اقتصادي همچون خواربار فروشی فعالیت

 Y. Liu et(هاي داخلی  ها نیز در سطح خیابان و حراجی

al., 2010( شهرها در جریان است.  -این روستا  
  رویارویی رویکرد در شهرها -روستا نقش 

ــن ــتا در ای ــا روس ــش -ج ــهرها نق ــیار ش ــی بس  در مهم
 در خـاص  صـورت  بـه  هـا  آن کننـد.  مـی  بـازي  شهرنشینی

 و اـفضـ    ارائـه  و شهرنشینی روند در انتقالی   مرحله خدمت
ـ ) اجرانـمهـ  و لیـمحـ ( اییـروست مردم براي زمان  رايـب

 ,.Wang et al(زنـدگی هسـتند   جدیـد   شـیوه  بـا  انطبـاق 

در  سبب جمعیت شـناور سـاکن   شهرها به -. روستا)2009
شــهري   بــا توســعه   عواقــب جــدي )Shuo, 2007(هــا آن

زیسـتی، فیزیکـی، اجتمـاعی و     هـاي محـیط   دارند. ویژگـی 
ها جمعـی از خطـرات و مخـاطرات بـالقوه را      اقتصادي آن

 )Shuo, 2007(یجنـای    کـه جیـره   طـوري  آورند بـه  پدید می
 رونــد شــهرها همیشــه بــاال اســت. بررســی -ایــن روســتا
 مسـکن  و شـهرها  -روسـتا  و ظهـور  مهاجرت شهرنشینی،

ــر ــوالت  غی ــمی و تح ــنعتی  رس ــاري و ص ــا آن در تج  ه
ــه ــهم  ب ــانگر س ــوبی نمای ــتا  خ ــش روس ــهر -و نق هاي ش

هـا اسـت.    در مشکالت اجتماعی حاصـل از آن  شده ساخته
ریـزي و   که توسـعه و گسـترش شـهر بـدون برنامـه      زمانی

 ها ساختمان   بوسه از اي نمونه) استسمت ر صویرت(. 5ت 
 .D. W. D(چین شنزن ها، آن در میان آسمان باریک خط و

Wang, 2013 ،()وضعیت از اي نمونه )سمت چپ صویرت 
 در شهر -روستا یک در ها کوچه کیفیت بدون و نامطلوب

   .)Hao, 2012( .چین شنزن
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هـاي   هاي خود را در زمـین  لجام گسیخته باشد و ساختمان
کنـد و روسـتاهاي موجـود را در     شهري تزریق مـی    حومه

شـهر داراي اثـرات    -روسـتا   بلعـد، پدیـده   درون خود مـی 
 .X( "شـهر  -مشـکل روسـتا   " عنـوان  بهو نامطلوب بوده 

Liu, 2011( شود. اما از سـویی دیگـر، روسـتا    مطرح می- 
ــت و       ــکن ارزان قیم ــأمین مس ــه ت ــه ب ــا توج ــهرها ب ش

نقشـی   )feng, 2010(  هاي شـغلی بـراي مهـاجران    فرصت
هـا   را براي بسـیاري از انجمـن    مثبت و همچون یک خزانه

 یکـی . همچنـین  )X. Liu, 2011(و صاحبان امالك دارنـد  
 حفاظـت  و شهرها، حمایـت  -روستا هاي سهم ترین مهم از
ــه .)Wang et al., 2009(اســت ســنتی جوامــع از ایــن  ب
 در را اي برجسـته  نقـش  وضـوح  به شهرها -تیب روستاتر

 رسـمی  طـور  بـه  هـا  آن کنند و اهمیت می مسکن ایفا تأمین
  است. مطرح شهري اقتصاد از بخشی عنوان به

مجـدد، احیـاء و     اهداف اصالحات و رویکرد توسـعه 
توان شامل تجدید سـازمان   شهر را می -بازسازي روستا

تی، پیشرفت اجتمـاعی  فضایی، تأمین مسکن، بهبود نظار
تجاري و صـنعتی    و توسعه )Cheng, 2011( فرهنگیو 

  عنـوان مثـال توسـعه    . بـه )Wang et al., 2009(دانسـت 
توانـد بـا مرمـت     شهر مـی  -تجاري و صنعتی در روستا

کسـب و کـار     هاي میراثی و تشکیل یک منطقه ساختمان
هــا، ایجــاد  بــا مــدیریت زمــین در خیابــانشــروع شــود. 

ــه)،     ــتا (محل ــاري روس ــاتر تج ــومی و دف ــات عم تأسیس
هاي کوچـک و سـنتی    تخصیص فضاي تجاري براي مغازه

پذیر اسـت. در بازسـازي    هاي اصلی امکان در امتداد خیابان
هـا و یـا    همکف براي مغازه   هاي ساکنان محلی، طبقه نهخا

توانـد   مـی  شـهر  پیرامـون  هـاي  دفاتر مناسب اسـت. زمـین  
ســاکنان ایــن  و تعــاونی بــه مســکن ســاز و ســاخت بــراي
   اجـازه  روسـتاییان،  بـه  یابنـد و  شهرها اختصـاص  -روستا

شـود.    داده درآمـد  اصلی منبع جایگزین عنوان به کشاورزي
طـور فعـال در    توانـد بـه   محلـی مـی     جامعـه در این مسـیر  

منــابع   ارتقــاء، مــدیریت و نگهــداري از منطقــه بــا کمــک 
ــردازد   ــارکت بپ ــه مش ــی ب ــال )Cheng, 2011(دولت . اعم

هـاي مـالی    مجدد، از جمله کمک  هایی براي توسعه تشویق
منظـور   بـه  .)Him, 2009( هـا  پوشی از برخی هزینه و چشم

  شهرها مناسب است. -محلی روستا   مشارکت جامعه
  

  نتیجه  
 -ترکیبی روسـتا   عنوان دوسوي پدیده شهر و روستا به

ریـزي شـده    باهم و یـا حرکـت برنامـه     شهر، در مواجهه
اي از روستا  اي از شهر و درجه سوي هم، آثار و درجه به

  خود دارند. را در
ــا ایــن اثرپــذیري از یکــدیگر یــا    تحمیلــی اســت و ی

گرفتـه، دو رویکـرد متفـاوت     مختارانه. مطالعات صورت
ــتا   روي ــوم روس ــارویی در مفه شــهر را  -آوري و روی

کند. در رویکرد رویـارویی شـهر و روسـتا     مشخص می
ــان گســترش شهرنشــینی و رشــد   ــاهم، شــهر در جری ب

را دربر گرفته و  اش، با روستا رو در رو شده و آن طبیعی
ین رویارویی، روستاي بلعیده شده پـس از  بلعد. در ا می
شـهر مطـرح    -عنوان روسـتا  شدن تقریبی در شهر به حل

مـا در  کنـد. ا  هاي خاص خود را پیدا مـی  شده و شاخص
آوري شهر به روستا و بـرعکس، حرکـت بـه     رویکرد روي

این ترتیب که شـهر در   رود، به می سمت مطلوب شدن پیش
   شـده  ي تعریـف  رویکردي تازه بـه سـنت، براسـاس الگـو    

وجـود   شهرها را در درون خود به -ترکیبی، مختارانه روستا
دنبـال پـذیرش الگوهـاي روسـتایی اسـت، از       آورد و به می

سویی دیگر هم روستا خـود را تـا حـد الگـوي خـاص و      
). 6دهد(تصویر شـماره   شهر، ارتقا می -روستا   شده تعریف 

ثابـت   اگرچه دوسوي این طیف در هرکـدام از رویکردهـا  
سـوي دیگـري،    است امـا رونـد گـذار و سـیر هریـک بـه      

شـهر   -وجود آمـدن روسـتا   براساس چرایی و چگونگی به
  .کند ها و الگوهاي متفاوتی پیدا می تعاریف، ابعاد، شاخص
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شهرهاي حاصـل از رویـارویی شـهر و روسـتا      -روستا
ــاهم، از آن ــه  ب ــدون برنام ــیش  جــا کــه اغلــب ب ــزي ازپ ری

 انـد، نیـاز بـه احیـاء، بازسـازي و      د آمـده وجو به  شده  تعیین
شهرها اگرچـه فضـاهایی    -مجدد دارند. این روستا  توسعه

زندگی بـراي روسـتاییان    جدید  شیوه با انطباق منظور را به
 کفـایی،  مـدار، خـود   پیاده دسترسی نوع کنند و در فراهم می

 غیـره  و مـدار  محله تعامل زمین، کاربري مخلوط از استفاده
آوري شـهر و روسـتا    آن کـه براسـاس روي   غربی مفهوم با

 دارند امـا اغلـب   شباهت است، شده  یکدیگر بنیان نهاده  به 
ـ  دگیـزن محیط ریخته، هم به و شلوغ منظر داراي  اسالم،ـن

 هسـتند. روسـتا   یـاجتماعـ  مشـکالت  بـا  راهـهم و اامنـن
  کـامالً  سـنتی و    جامعـه  یـک  هنـوز  شهر در ایـن رویکـرد  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نوشت پی
1. To Have a Tendency 
2. confronting 
3.Tendency 
4. Ebenezer Howard 
5. Garden Cities 
6. Prince of Wales 
7. Herbert Gans 
8. Boston’s West End 
9. urban  villagers 
10. A Vision of Britain 
11. Urban  Villages  Group 
12. The  Urban  Villages  Campaign 
13. mixed-use 
14. Sense of place 
15.Shenzhen 
16. brownfield sites 
17. infill sites 
18. greenfield sites 
19. Ecosystem 
20. walkable 
21. Green Belt  

 و اجتمـاعی  مدرن است. ساختار شهري   جامعه از متفاوت
 محلـی  مـردم    سـلطه  تحت عمدتاً شهرها -روستا اقتصادي

 -زیستی ایـن روسـتا   ت و ساختار محیطاس روستا   جامعه و
  دیده و در معرض خطر است.   شدت آسیب شهرها به

 از روسـتا،  آوري شهر به شهر در رویکرد روي -اما روستا
هـایی   محلـه  ایجـاد  منظـور  به را خاصی اصول که جهت این

و در  شــهر از تــر کوچــک مقیاســی ســرزنده و محبــوب در
 در بـا  کنـد،  ست ارائه میزی داخل آن و البته سازگار با محیط

 مشخصـاً  مطلـوب،    انـدازه  و مشـخص  جمعیـت  گرفتن نظر
 -گونـه روسـتا   کند. ایـن  تعریف می محدوده و نوع توسعه را

شهرها جـدایی شـهر و روسـتا را از بـین بـرده، شـهر را در       
   کنند. تر شدن هدایت می جهت انسانی
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