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چكيـده : تبديل روسـتا به شـهر بـه عنوان دگرديسـى در 
سكونتگاه هاى انسانى، از چالش هاى عمده شهرنشينى، خصوصاً 
دركشـورهاى درحال توسعه اسـت. امروزه، گسـترش بيش از 
حد كالنشـهرهايى چون تهران باعث تخريب بافت ها و سازمان 
فضايى شـهر شـده و سـاكنين بافت هاى ميانى براى آرامش و 
آسـايش، به سـمت بافت هاى بيرونـى، دره هـا و مناطق خوش 
آب و هواى اطراف شـهر مهاجرت و روسـتاهاى مجاور شـهر را 
براى سـكونت اختيار كرده اند. اين امـر موجب تخريب باغات و 
مناظر بكر طبيعى روستايى مى شود. درمقابل شيوه شهرنشينى 
امروز سرزندگى و نشاط فضاهاى شهرى را از ميان مى برد. عدم 
رسـيدگى به ايـن روند موجـب زوال و نابودى بسـتر طبيعى و 
خاطرات روزگاران قديم و مناطق روستايى، كه بخشى از هويت 

ماست خواهد شد.
روستاهايى كه در حاشيه شهرها بوده و در دل شهر به صورت 
ارگانيك به زندگى خود ادامه مى دهند، روستا شهر 1   نام گرفته اند. 
اتخاذ روش ها و سياسـت هايى كه بتواند ضمن ايجاد پيوند قوى 
بين روسـتا و شـهر، موجب ارتقاى كيفيت زيست محيطى آنها 
شده و در عين حال بافت سنتى و طبيعى روستا را حفاظت كند، 
حائز اهميت اسـت. احياى روستاشـهرها  به عنوان نقاط هدف 
گردشگرى شـهرى، فضاى مطلوبى براى شـهروندان خسته از 

زندگى ماشينى مى سازد.

واژگان كليدى : روستاشـهر، گردشگرى روستايى، گردشگرى 
شهرى، اوين، باغچاله.

Rural-City
Looking over the organizing the   
rural-city in Tehran

Abstract: Transformation of village to the city, as a 
metamorphosis in human settlements, is the major 
challenges of urbanization, especially in developing 
countries. Nowadays, the excessive extension of 
metropolises like Tehran, cause damage of tissue 
and the organization of urban space. Inhabitants of 
the intermediate tissue to find peace and comfort 
have provided for residency, at the outer tissues, 
valleys, areas with good weather around towns and 
villages surrounding the urban fabric. This leaded to 
the destruction of gardens, trees and original nature 
of urban and rural landscapes. The exhilaration 
and vitality of urban areas will have been vanished 
and lack of attention to this process will be lead to 
deterioration and destruction of the natural substrate. 
If we not considering these spaces and not protect 
the environment and natural ecology, we will be 
unable to retain old days and memories of the rural 
areas, which made part of our identity.
In this regard, villages which were on the margins of 
towns and after the physical expansion of cities, they 
remain originally and continue their lives in the heart 
of the city, have called rural-city (in cities rural area). 
Adopt methods and policies which can create a 
strong link between rural and urban context, and also 
can promote environmental quality and texture while 
protecting traditional and natural tissue of villages, is 
important. Revive the Rural-City as the target areas 
of urban tourism, can be favorable atmosphere for 
the citizens which were tired of mechanical living.  

Keywords: Rural–Urban (in cities rural area), 
Rural Tourism, Landscape, Evin, Baghchaleh, 
Urban Tourism.

نگاه به ساماندهى روستا شهرهاى تهران
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مقدمه
 امروزه براى ديدن منظره هاى روستايى از قبيل مزرعه، دام، جوى آب و باغ درختان 

ميوه و آموزش آن به كودكان، چه مسافتى را بايد طى كنيم؟ 
ــتايى نداشته  ــت كه محالت و نواحى روس ــهر ايرانى تاريخى نيس به يقين، هيچ ش
ــد. نپرداختن به بافت هاى روستايى، باعث فروپاشى آنها شده و همراه اين تخريب،  باش
خاطرات ذهنى به جاى مانده از شهر مدفون شده و جاى آن را تصوير مكرر ساختمان ها 

و بافت هاى يك شكل  مى گيرد.
ــهر تنها با حفظ كالبد بناهاى تاريخى ممكن نيست، بلكه تداوم  احياى هويت در ش
ــانه هاى مهم فضاهاى جمعى است كه  ــازمان فضايى، ساختار شهرى و نش تاريخى، س
ــير، يكى از مهم ترين  ــهروندان از شهر مى شود. در اين مس ــتمرار خاطره ش موجب اس
ــتايى درون شهرها هستند كه عالوه بر جذابيت  ــانه هاى هويت شهرى، نواحى روس نش
ــهروندان محسوب  ــترك ش ــى، عنصر مهم ايجاد خاطره ذهنى مش طبيعى و آرام بخش

مى شود.

فرضيه
ــهرها از منابع با ارزش منظرين شهرها و از عناصر اصلى هويت بخشى شهر  روستاش
هستند كه ظرفيت آن را دارند تا براى تأمين اهداف، پيوند با طبيعت، رونق گردشگرى 

شهرى و توسعه اقتصادى شهر در برنامه ريزى ها مورد توجه ويژه قرار گيرند.

روستاشهرها
معضالت زندگى شهرى و انواع آلودگى هاى بصرى، صوتى و روانى  شهر و نياز جوامع 
ــب، جهت تأمين آرامش و آسايش شهروندان،  ــهرى امروز به فضاهاى مفرح و مناس ش
موجب حركت مردم به سمت صدمه هاى طبيعى شده است. همانقدر كه زندگى شهرى 
ــتاها بيشتر به  ــود، روس ــارهاى روانى فزاينده خود، بى اعتبار مى ش امروزى به علت فش
محيط آرمانى، سرزمين طبيعى و با صفا تبديل مى شوند. در واقع روستا تبديل به مكانى 
مطلوب تر از شهر شده كه در آن زندگى آهسته تر، طبيعى تر و معنادارتر در جريان است 

(شارپلى، 1380).
 افزايش روند شهرنشينى نه تنها شهرها را با گسترش فيزيكى و جمعيتى مواجه كرده، 
ــتايى به شهر شده و پديده "شهرگرايى  ــدن سكونتگاه هاى روس بلكه موجب ضميمه ش

ايزدى خرامه، 1383). روستايى" يا شهرى شدن روستاها را به وجود آورده است (
در اين رابطه، مناطق روستايى كه در حاشيه شهرها وجود داشته و در پى گسترش 
ــكونى تازه طراحى شده به صورت  ــهرها، در ميان بزرگراه ها و و مناطق مس فيزيكى ش
ارگانيك باقى مانده اند، نام روستاشهر مى گيرند (ده اوين، ده دركه، ده ونك، ده فرحزاد 
از جمله روستا شهرهاى درون تهران هستند). روستاشهرها منابع با ارزش بسيار مهمى 
ــهرى  ــبز خود به تعديل فضاهاى ش ــتند كه عالوه بر اينكه، مى  توانند با فضاى س هس
كمك كنند، خاطرات ما از زندگى و فضاهاى پيشينيان و هويت شهر را پديد مى آورند. 
ــت براى روستاشهرها، الگويى مناسب انديشيده شود كه ضمن فراهم  بنابراين الزم اس
آوردن امكانات و تسهيالت زندگى امروزى براى ساكنان آن، هويت بافت را نيز حفاظت 
ــتاها، برنامه ريزى براساس ظرفيت  ــب در مواجهه با روس كند. يكى از رويكردهاى مناس
گردشگرى روستايى است. در اين صورت مى  توان آنها را به فضاهاى گردشگرى شهرى، 
ــاء هويت و خاطرات ذهنى  ــب آرامش و احي ــاكنان و كس براى گذران اوقات فراغت س
ــهرها به  ــينى در ش ــهروندان، در ارتباط با طبيعت و به دور از تنگناهاى زندگى ماش ش
حساب آورد (نوش آفرين، 1389). روستاشهرها به دليل نزديكى و سهولت دسترسى از 
توان خوبى براى برنامه ريزى هاى گردشگرى شهرى برخوردارند. سامانه هر يك روستا با 
منظره هاى بكر آن كه موجب آرامش خاطر شهروندان و ساكنين آن باشد، هدفى است 

كه به راحتى قابل تحقق است.
ــگرى روستايى، به عنوان يكى از مردمى ترين انواع گردشگرى شناخته  امروزه گردش
ــگران را جذب نواحى روستايى مى كند تنوع فضايى آن است كه  ــود. آنچه گردش مى ش
ــكوت و آرامش طبيعت، تا جاذبه هاى مذهبى، تاريخى و انواع منظره هايى كه در  از س

شهرها يافت نمى  شود، را در بر مى گيرد (صباغى، 1385).
گردشگرى نه تنها به مثابه زمينه اى براى گذران اوقات فراغت، بلكه به عنوان سياستى 
ــدم تعادل  ها و نيز ارتقاي كيفى مناطق  ــت ايجاد تعادل منطقه اى و از بين بردن ع جه

Most rural areas, due to the                             
influence of urbanization and the human 
desire to achieve pristine areas and 
good weather, lost their nature and go 
through town. Therefore, the Rural-City 
is like an opportunity that with its natural 
features, allowing adjustment of urban 
spaces and attracts tourists and also as 
part of society’s identity, it is necessary 
to keep and protect them.

اغلب فضاهاى روستايى بر اثر نفوذ شهرنشينى و 
ميل بشـر به دسـتيابى به مناطق بكر و خوش آب و 
هوا، خاصيت خود را از دسـت داده و رو به شـهرى 
شـدن مى روند.  لذا، روستاشهرها همچون فرصتى 
هسـتند كه با امكانات طبيعى خـود، امكان تعديل 
فضاهاى شهرى و همچنين جلب گردشگر را فراهم 
كـرده و از طرفى به عنوان بخشـى از هويت جامعه، 

حفاظت و نگهدارى از آنها ضرورى به نظر مي رسد.

تصويـر 3 : بافـت روسـتايى 
باغچاله، عكس : سـيد محمد 

 باقر منصورى، 1389.

تصويـر 1 : عناصـر كالبـدى 
طبيعى، عكس : نگارنده.
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كمتر توسعه يافته مورد توجه برنامه ريزان است. از اين رو توسعه گردشگرى در مناطق 
ــتايى درون شهر، كه نسبت به مناطق شهرى از توسعه كمترى برخوردار هستند،  روس

مى تواند بستر هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى را در اين مناطق فراهم آورد.

پتانسيل ها و توجيه اقتصادى
ــيدن  ــوم و بهبود بخش حفظ ارزش ها، ثروت هاى معنوى محلى و بومى، آداب و رس
ــتا، از مهم ترين  ــت بوم روس ــدارى از فرهنگ زيس ــبات اجتماعى همراه با پاس به مناس
اهداف توسعه روستاشهرها به شمار مى رود كه تحقق آن مستلزم هماهنگى برنامه هاى 
ــعه شهرى است. با اين ديدگاه توسعه روستايى در شهرها، امرى  اقتصادى با روند توس
فرامحلى و «گردشگرى» كه فعاليتى اقتصادى رفاهى است، در روستا امرى «فرهنگى» 

اكرمى و طاهرى، 1387). قلمداد مى شود (
روند شهرى شدن روستاشهرها، در ابتدا با تفكيك و فروش زمين به عنوان كاالى با 
ارزش و به دنبال آن، تغيير شغل ساكنان و سپس بر اثر نفوذ ساكنان غير بومى، تغيير 
ــاكنان اتفاق مى افتد. در اين زمان منطقه روستايى در دل شهر  ــت س فرهنگ و معيش
تنها از لحاظ كالبدى، به صورت روستا باقى مانده و جريان زندگى روستايى به شهرى 
تغيير يافته است. اما تغييرات به اينجا ختم نشده و به دنبال آن ساكنان بومى روستا نيز 
خواستار تغيير محيط زندگى خود مى شوند. در اين تغييرات برنامه ريزى نشده، مشكالت 
ــيارى از جمله شكل بافت و معابر ارگانيك كه براى جمعيت زياد طراحى نشده اند،  بس
تفكيك نامناسب زمين، فقدان الگوى ساخت و ساز، عدم تطابق فرهنگ ساكنان بومى 
ــكالت اجتماعى آن به وجود مى آيد. اين مشكالت سيماى طبيعى و  و غير بومى و مش
ــب و داراى هرج و مرج  ارگانيك بافت را بر هم زده و نتيجه آن توليد فضاهايى نامناس

بصرى خواهد بود (نوش آفرين، 1389).
حفاظت از بافت هاى روستايى درون شهرها داراى توجيه اقتصادى است. در حالى كه 
ــط شهردارى ها خريدارى و به پارك تبديل  ــهرها زمين هاى با ارزش و بزرگ توس در ش
مى شود و يا حتى پس از تقسيم باغات شهرى و تغيير كاربرى آنها، شهردارى ها بنابر نياز 
شهروندان به فضاهاى تفريحى و سبز، مجبور به بازخريد همان زمين ها با قيمتى بسيار 
بيشتر مى شوند، برنامه ريزى براى حفظ بافت هاى روستايى درون شهر براى استفاده هاى 
فراغتى، هزينه هاى بسيار كمترى را به مديريت شهرى تحميل مى كند. فرصتى كه اين 
محدوده ها به برنامه ريزان ارائه مى  دهند، امكانى است كه طبيعت و جريان زندگى سنتى 
در اختيار قرار مى دهد و حاوى ظرفيت هاى بسيارى است كه مى توان از آن براى جلب 

گردشگر استفاده كرد (صباغى، 1385).
 

تحليل يك نمونه : ده اوين ـ محله باغچاله
ــترش تاريخى روستاى اوين است،  ــم گس محله «باغچاله» كه محدوده مرحله شش
ــامل باغات و مزارع كشاورزى  ــتا واقع شده و ش ــرقى هسته مركزى روس در جنوب ش
ــود، كه هنوز هم كمابيش مى توان بافت، باغات و زندگى روستايى را در آن حس  مى ش

كرد (تصوير1). 
تصويرى كه از مناظر اطرافمان در ذهن ما ثبت مى  شود، يادگار و نمادى است كه از 
محيط و زندگى آن برايمان باقى مى ماند. اين تصاوير به مرور زمان و پا به پاى دگرگونى 
ــيارى از آنها، حكم نگهدارى و حفاظت از  ــت كه حفظ بس ما تغيير مى كند و چنين اس

خاطره جمعى جامعه و شهروندان يك شهر را دارد (تصوير2).

خصوصيات منظرين محدوده
ــهرى در محدوده باغچاله، كوچه باغ،  ــتايى درون ش از بارزترين عناصر منظرين روس
ــر 3) و زمينه هاى مزروعى و باغات  ــتايى (تصوي ــا، بافت ارگانيك و روس آب و جويباره
ــد. در روزگارهاى قديم از ابتداى باغچاله تا خود پل مديريت، يعني همان  ميوه مى باش
ــا خانواده زير اين درختان  ــك، باغ توت بوده و مردم براي توت خوردن ب ــداي ده ون ابت
ــمال و جنوب منطقه،  ــتردگي باغ ها و موقعيت ويژه آنها، در ش ــراق مي كرده اند. گس ات
ــاختار را فراهم  ــكونت)، امكان تحول س ــاختار (فعاليت و س ــازي آن از س ضمن جداس

ساخته است.
ــنا و خاطره انگيز است. براى همه ما قدم زدن در ميان  واژه كوچه باغ براى ايرانيان آش
ــاخه هاى  ــاى كاه گلى و آجرى كوتاه كه از لبه هاى آن ش ــى باريك با ديواره كوچه هاي
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درختان بيرون زده و آسمان را با سبزى خود در برگرفته اند و صداى آب و موسيقى 
ــت. قرار گرفتن در چنين فضاى  ــود، دوست داشتنى اس ــنيده مى ش پرندگان در آن ش
طبيعى و بكرى احساس آرامش و اطمينان خاطر از پناه بردن از هياهوى شـهرى به دل 

طبيعت را مى دهد (تصوير 4).
ــود: رودخانه دركه، چشمه  عنصر آب نيز در منطقه به صورهاى مختلف ديده مى ش
ــياب را  ــت و در قديم چرخ آس ــيار پر آب اس ــروف هفت حوض، نهر پاچنار (كه بس مع
ــا را جابه جا مى كنند، قنات ها و  ــاى پر آب كه آب نهر و قنات ه ــده)، جوى ه مى چرخان
ــت باغچاله را  ــاى آبى كه در باغات جاريند و در قديم مزارع و باغات پايين دس جوى ه

سيراب مى كرده اند.
ــكونت گاهى طبيعى با دسترسى هاى عمدتاً  هويت منطقه به لحاظ حس محيط، س
ارگانيك كوچه باغى با شيب زياد است. بافت فشرده و ارگانيك قديمى روستا كه در طى 
ساليان دراز بر اساس ساختار طبيعى زمين و شرايط اقليمى منطقه شكل گرفته، هنوز 
هم كماكان به صورت ديرينه خود باقى است. واحدهاى كوچك و فشرده، حركت معابر 
و ساخت و ساز بر اساس جهت شيب و شرايط طبيعى زمين، معابر پلكانى و ديواره هاى 

سنگ چين و كاهگلى و...، همگى از خصوصيات بارز اين محدوده اند.

نمونه مشابه در كشورى توسعه يافته
پارك شهرى فرانسواـ ميِتران2در شهر ايسودان3 فرانسه 

اين پارك به وسعت سه هكتار در يك شهر قرون وسطايى شمال فرانسِه در كنار رود «تئول»4، 
در سايتى از باغ هاى شخصى متروكه، طراحى شده است (Desvigne & Dalnoky,1995). در 
طراحى آن بر روى بازمانده باغات و ساختمان هاى قديمى، روح روستايى و منظره هاى تاريخى 

آن سرزمين حفظ و احيا شده و پروژه را به روستاشهر تبديل كرده است. 
ــانه هاى زندگى و  در اين پروژه، معماران منظر در طراحى و آفريدن فضا از آثار و نش
ــتر،  ــيم بندى زمين بهره برده اند كه بر مبناى توپوگرافى بس مالكيت و تأثير آن بر تقس
ــت. در پاركى كه سادگى،  فضاى  ــكل گرفته بوده اس ــير هاى آب و مرز مالكيت ش مس
ــتايى هدف منظره پردازان آن بود، فضايى بزرگ و آزاد  ــتايى، باغ ها و گياهان روس روس

طراحى شد : "باغى بزرگ از گل هاى زنبق و سوسن ِمشرف به رودخانه" (تصوير5).
ــتان جاى  ــتانى در زمس زندگى فصلى در اين پارك جريان يافت. گلكارى هاى تابس
خود را به نوارهايى كه با كود رنگى (قرمز، سياه و تخته سنگ هاى خاكسترى) پوشيده 
ــده  اند، مى دهد. طراحى اين بخش بر اساس منظره تاريخى اين منطقه كه بر اساس  ش

كاشت و زراعت فصلى شكل مى گرفته، انجام شده است. 
اين ميدان چهار گوش از زنبق ها، قاب كالسيك دكوراتيو، با روح باغ هاى قرن هفدهم، 
طبيعت و منظره هاى روستايى را شكل مى دهد كه از باالى برج قديمى و سفيد رنگ، 

خودنمايى مى كند (تصوير6). 
مابين درخت ها و رودخانه، چمن زار قرار گرفته و پياده راهى چوبى، مسير را از درون 
چمن زار پوشيده از گل ها و چمن هاى علفى، باز كرده است. عالوه بر گياهان روستايى، 
ــبزيجات و ميوه جات سودمندى چون برگ بو، گالبى، سيب و ... در اين پارك كاشت  س

شده است.
ــيه رودخانه، جداره سازى رود و ساخت پل هاى چوبى و اسكله هاى كوچك،  در حاش
ــط ماهيگيران و مردم شهرى استفاده  ــهرى در كنار رود آفريده كه توس تفرجگاهى ش

مى شود (تصوير7 ).

نتيجه گيرى
به دنبال پديده "شهرگرايى روستايى"، روستاهاى بزرگى در داخل شهرها، ويژگى هاى 
محيطىـ  فرهنگى خود را از دست داده و به بافت هاى ناكارامد بدل مى شوند. با توجه به 
غلبه زندگى صنعتى و نابسامانى هاى حاصل از آن، ضرورت رسيدگي به محيط زيست 

شهرى بسيار مهم جلوه مى كند.
در اين رابطه، روستاشهرها منابع با ارزشى هستند كه عالوه بر اينكه با فضاهاى سبز 
خود موجب تعديل فضاهاى شهرى مى  شوند، خاطرات و هويت شهر و جامعه را متبلور 
ــكل  ــى از فرهنگ و هويت ما را ش مى كنند. حفظ ميراث هاى تاريخى طبيعى كه بخش
مى  دهند، ضرورى است. لذا،  مى بايست در برنامه ريزى و نگاه به آينده روستاشهرها، به 
ظرفيت طبيعى، هويتى و اقتصادى اين ميراث ارزشمند، توجه داشت و روستاشهرها را 

به فرصتى براى ارتقاي كيفى محيط زيست در طرح هاى توسعه شهرى به حساب آورد.
ــران، از جمله مهم ترين  ــهرهاى ته ــاير روستاش ونك و س محله باغچاله، همچون ده 
ــتند كه به دليل بى توجهى به حضور آنان، در حال از دست  ــهر هس عناصر منظرين ش
دادن هويت خود هستند. پيام اين امر جداى از ايجاد مشكالت زيست محيطى و خرد 

اقليمى، شخصيت منظرين تهران را تحت تأثير قرار داده و از هويت آن مى كاهد 
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