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ــة معیشــت اســت و از فرهنگــی  ــر پای ــوع ب ــزاج عناصــر طبیعــی و مصن ــده | روســتا، محصــول امت چکی
ــر  ــوم آورد، در ه ــح ب ــا مصال ــتایی ب ــای روس ــک خانه ه ــکل گیری ارگانی ــد. ش ــت می کن ــه تبعی یکپارچ
ــا  ــوب ت ــتایی از جن ــر روس ــیعی از مناظ ــترة وس ــکل گیری گس ــه ش ــر ب ــران منج ــای ای ــه از جغرافی پهن
ــزی  ــای متمای ــک ویژگی ه ــرای هری ــوان ب ــه می ت ــه ای ک ــه گون ــرب شــده اســت، ب ــا غ شــمال و شــرق ت
ــه عنــوان مؤلفــه ای  ــه شــناخت و ادراکــی متفــاوت از دیگــری می شــود. فرهنــگ ب برشــمرد کــه منجــر ب
ــوع گســتردة منظــر روســتا می شــود.  ــه تن ــرات فیزیکــی در روســتا، منجــر ب ــا ایجــاد تأثی غیرفیزیکــی، ب
همچنیــن جغرافیــای متنــوع ماننــد پوشــش گیاهــی، جانــوری و آب وهــوا، تأثیــر مســتقیم بــر شــیوة زندگــی 
ــد.  ــود می آورن ــه وج ــتایی« را ب ــر روس ــردی از »منظ ــکل منحصربه ف ــته و ش ــرزمین داش ــتاییان و س روس
ــی از  ــه یک ــروزه ب ــتاها، ام ــترش روس ــداری و گس ــن در پای ــی نوی ــوان مفهوم ــه عن ــگری ب ــاد گردش اقتص
ــش و  ــا خوان ــتایی ب ــگری روس ــت. گردش ــده  اس ــدل ش ــتا ب ــوم روس ــا مفه ــط ب ــث مرتب ــن مباح مهم تری
ــه  ــات ادراکــی ســاکنین روســتا ب ــال و گســترش تجربی ــه انتق تعمیــق در فرایندهــای منظــر روســتایی، ب
گردشــگران، کمــک می کنــد. ایــن نوشــتار درصــدد اســت بــا معرفــی وجــوه متفــاوت مفهــوم روســتا، بــه 
ــگری  ــگاه گردش ــی- از ن ــی اجتماع ــت و زندگ ــة اتصــال طبیع ــوان نقط ــه عن ــتایی -ب ــر روس ــن منظ تبیی
ــت  ــتایی جه ــگری روس ــناخت گردش ــا در ش ــن مؤلفه ه ــناختی، مهم تری ــی ش ــة الگوی ــا ارائ ــه و ب پرداخت

ــد. ــن نمای آشــنایی گردشــگران را تعیی
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مقدمـه|انسـان شهرنشـین بـا دخالت هـای زیان بـار و دگرگونـی 
محیط زیسـت خـود، فضـاي ناخوشـایندي در محیط هاي شـهري 
ایجـاد کـرده اسـت. تحوالتـی کـه موجـب شـده شـهرهای امـروز 
از هـر  انسان سـاخت شـوند و بیـش  از عناصـر مصنـوع و  مملـو 
زمـان، زندگـی در ایـن شـهرها از »طبیعـت« دور باشـد. اگرچـه 
در قـرن اخیـر بـا سـاخت پارک هـای عظیم شـهری، بشـر »به طور 
مصنوعـی« تالش هایـی بـرای جبـران این فقـدان صـورت داد، اما 
میـل بـه لمـس بی واسـطة »طبیعـت طبیعـی« موجـب شـد تا در 
اواسـط قـرن حاضـر، بـراي فـرار از هیبت مصنوع شـهرها، سـر به 
کـوه و دشـت و طبیعـت بزنـد. بـه همیـن روی امروزه گردشـگري 
بـه جریـان مسـتمری بدل شـده کـه می توانـد انسـان را از جریان 
پرالتهاب شـهر خودسـاختة خویـش دور کرده و بـرای زمانی کوتاه 

میـل ذاتـی وی را در اتصـال به طبیعـت اغنا کند. بی دلیل نیسـت 
کـه گردشـگري و اقتصاد گردشـگري در حال تبدیل شـدن به یکی 
از ارکان اصلـی اقتصـاد تجـاري جهان اسـت. زیرا گردشـگری قادر 
اسـت انسـان را بـه طبیعـت مطلوبـش متصـل کـرده و بـه عنـوان 
صنعتـی سـبز، نقـش ویژه ای در توسـعة پایدار محیط هـای طبیعی 
ایفـا کنـد. بنابرایـن صنعـت گردشـگري فراینـد تلفیق یافتـه اي از 
فضـاي فیزیکـي و جامعـة انسـاني اسـت کـه اشـکال جدیـد آن 
نتیجـة تغییـر در ارزش هـا و نگرش هـاي زندگي انسـان، تکنولوژي 
پیشـرفته، رشـد انفجارگونـة اطالعـات و نیروهـاي سیاسـي اسـت. 
صنعـت گردشـگري بـا ماهیتـي چندبعـدي، عـالوه بر تأمیـن نیاز 
گردشـگران، باعـث تغییـرات عمـده  در سیسـتم جامعـة میزبـان 
مي شـود )خاتون آبـادی و راسـت قلم، 1390، 330(. ایـن تغییـرات 
اگرچـه بـه عنـوان عاملـی بیرونـی می توانـد تهدیدی بـرای جامعة 
روسـتایی باشـد، امـا در صورت مدیریـت، قابل تبدیل بـه مؤلفة ای 
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پایـدار در حفـظ و توسـعة منظـر روسـتا اسـت. اکنون بـا توجه به 
اهمیـت گردشـگری روسـتایی کـه بررسـی شـد، سـؤاالت مهمـی 
مدنظـر اسـت. چـه ابعـادی از روسـتا جهـت فهـم منظر روسـتایی 
مفیـد اسـت؟ نگـرش منظـر به روسـتا چیسـت و چگونـه از طریق 
ایـن نگـرش، منظـر روسـتا بررسـی و ارزیابـی می شـود؟ در ایـن 
نوشـتار ابتـدا مفهوم گردشـگری روسـتایی معرفی شـده و اهمیت 
آن تبییـن می شـود. سـپس منظـر روسـتایی و مؤلفه های سـازندة 
آن و همچنین معیارهای شـناختی این گونه منظر جهت دسـتیابی 

بـه الگویـی شـناختی از گردشـگری روسـتایی ارائه می شـود.

روششناسی
گردشـگری  شـناختی  الگـوی  تبییـن  هـدف  بـا  پژوهـش،  ایـن 
روسـتایی، با روشـی کیفی و با اتـکا به داده های کتابخانـه ای، ابتدا 
بـه تبییـن مفهـوم گردشـگری روسـتایی از دیـدگاه صاحب نظران 
متعـدد می پـردازد، سـپس بـا توجـه بـه اتخـاذ رویکـرد منظـر در 
نگـرش بـه موضـوع، مؤلفه های شـناختی روسـتا را از ایـن دیدگاه 
معرفـی و تبییـن می کنـد. از آنجـا که هدف از اتخـاذ رویکرد منظر 
درک سرگذشـت و فرایندهایـی اسـت کـه منظـر روسـتایی را بـه 
آینـده هدایـت می کنـد، پس از آن مؤلفه های معرفی شـده تشـریح 
و بـه بحـث گـذارده می شـوند و منظـر روسـتا و سرگذشـت ها و 
فرایندهـای آن تحلیـل می  شـود. در انتهـا بـا طبقه بنـدی و سـنتز 
داده هایـی کـه از مؤلفه هـا به دسـت آمده، الگویـی بـرای شناسـایی 

گردشـگری روسـتایی از دیـدگاه منظـر ارائـه می شـود.

گردشگریروستایی
انـواع گردشـگري، گردشـگري روسـتایي اسـت. اگرچـه  از  یکـي 
قدمـت این گونـه گردشـگری را نمی تـوان به طور دقیـق تعیین کرد 
ولـی می تـوان بـا اطمینـان بیـان نمـود کـه گردشـگری روسـتایی 
از حـدود دهـة 1950میـالدی به طـور جـدی گسـترش یافـت، اما 
بدل شـدن آن بـه جریـان اقتصـادی نظام منـد را می تـوان محصول 
دو دهـة بعـد دانسـت. به طوری کـه توسـعة اقتصـاد روسـتایی برای 
کشـاورزان و جوامـع محلـی به طـور ویـژه مـورد توجـه قـرار گرفت 
)عطـازاده و محمـودی زرنـدی، 1396، 20(. چنانکـه آورده شـد، 
گردشـگری روسـتایی بـه دلیـل ارتبـاط بی واسـطة آن بـا طبیعت، 
برای سـاکنین شـهرهای ماشـینی امـروزی جذابیت وافری داشـته 
و  تبدیـل بـه گزینـة مـورد عالقـة طیـف وسـیعی از گردشـگران 
 (Villanueva-Álvaro, Mondéjar-Jiménez & شـده  اسـت 
(Sáez-Martínez, 2017, 1. همچنین اقتصاد حاصل از گردشـگری 
روسـتایی نیـز به طـور فزاینده ای مـورد توجه کشـورها قـرار گرفته 
 اسـت، به طـوری  کـه ایـن امر رقابتـی در سـطح جهان ایجـاد کرده 
 .(Adeyinka-Ojo, Khoo-Lattimorea & Nair, 2014, 151) است
از طرفـی گردشـگري روسـتایي بـا ایجـاد اشـتغال و درآمـد، بـه 
پویایـي اقتصـاد روسـتایي کمـک کـرده و از حجـم مهاجـرت بـه 

شـهرها مي کاهـد. در کشـورهاي در حـال توسـعه از گردشـگري 
روسـتایي بـه عنـوان مکمـل کارکردهـاي اصلـي فضاي روسـتایي، 
جهـت سـاماندهي، آمایـش و پراکنش مناسـب امکانـات و خدمات 
در روسـتاهاي هـدف گردشـگري اسـتفاده مي شـود )خاتون آبـادی 
و راسـت قلم، 1390، 331(. بنابـر نظـر بسـیاری از صاحب نظـران 
اقتصـادی، توسـعة گردشـگری راه حلـی بـرای بسـیاری از مسـائل 
)انـوری،  اسـت  روسـتاییان  روی  پیـش  اقتصـادی  مشـکالت  و 
بلوچی و هاشـمزهی، 1391، 87(. بنابراین، گردشـگری روسـتایی 
مسـیری جدیـد در حرکـت بـه سـوی احیـا، حفاظـت و توسـعة 
مناطـق روسـتایی محسـوب می شـود. تاکنـون تعاریـف متعـددی 
بیـان  در  تفاوت هایـی  کـه  آورده شـده  روسـتایی  گردشـگری  از 
موضـوع بـا یکدیگـر دارنـد. شـریف زاده و مرادنـژادی )1381، 54( 
گردشـگری روسـتایی را چنیـن تعریـف می کننـد: »گردشـگری 
روسـتایی، دربرگیرنـدة دامنـه ای از فعالیت هـا و خدمـات مربـوط 
بـه تفـرج گردشـگران اسـت کـه توسـط مـردم روسـتایی بـرای 
جـذب آنـان بـه مناطـق خـود بـه منظـور کسـب درآمـد صـورت 
می گیـرد کـه به تبـع آن خدماتـی نظیر اسـکان، پذیرایـی، امکانات 
و وسـایل سـرگرمی و تفریـح، برپایـی جشـن ها و مراسـم محلـی، 
تولیـد و فـروش صنایـع دسـتی و محصـوالت کشـاورزی و غیـره 
بـه گردشـگران ارائـه می شـود«. داشـپر (Dashper, 2014, 5) نیـز 
گردشـگری روسـتایی را یـک سـاخت فعـال اجتماعـی می دانـد 
کـه توسـط ذی نفعـان به طـور مـداوم تحـول می یابـد و نشـانگر 
 تأثیـر مـکان، فرهنـگ و اعمالـی اسـت کـه در بسـتر آن صـورت 
می گیـرد. برخـی تعاریـف، مکان محـور هسـتند و تأکیـد بـر مکان 
روسـتا دارنـد. بـرای مثـال در تعریـف اتحادیـة اروپـا، گردشـگری 
»مناطـق  در  کـه  گردشـگری  فعالیت هـای  تمـام  بـه  روسـتایی 
روسـتایی« روی می دهـد، اطـالق شـده اسـت. همچنیـن برخـی 
پژوهشـگران هویـت تعریـف گردشـگری روسـتایی را در تمایـز بـا 
گردشـگری شـهری بیـان کرده انـد: »گردشـگری روسـتایی از نظر 
نـوع تجربـه، اسـتفاده از منابـع طبیعـی، تعامـل بـا افـراد محلـی 
اسـت«  متمایـز  شـهری  گردشـگری  از  زیرسـاخت ها  توسـعة  و 
(Ayazlar & Ayazlar, 2015, 168). همچنیـن »سـلطانی مقدس« 
معتقد اسـت: »گردشـگری روسـتایی نوع جدیدی از فعالیت اسـت 
کـه بـا مراکـز کوچـک و پراکنـده ای که در حومة شـهر واقع شـده 
قابـل تعریـف اسـت« (Soltani Moqadas, 2018, 63). اما تعاریف 
دیگـری براسـاس غلبـة فعالیـت اراضـی شـکل گرفته انـد و ممکن 
اسـت الزامـاً در محـدودة روسـتایی به طور کالسـیک قـرار نگیرند. 
بـرای نمونـه یـک تعریـف، گردشـگری روسـتایی را »فعالیت هـای 
گوناگـون گردشـگری در محیـط خـارج از شـهر کـه در کاربـری 
اراضـی آن حرفـة کشـاورزی، جنگل هـا و مناطـق طبیعـی غلبـه 
جمع بنـدی  در  بنابرایـن  می خوانـد.   (Kostas, 2002, 10) »دارد
می تـوان گفـت، گردشـگری روسـتایی شـامل هـر نـوع فعالیـت 
تفریحـی و گذرانـدن اوقـات فراغـت اسـت، بـا دریافـت خدماتی از 
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قبیـل غـذا و محـل اقامـت و محصـوالت محلـی از سـاکنان محلی 
در مکانـی کـه از نظـر قوانیـن و مقـررات کشـور یا از نظـر ماهیت 
اقتصادی و فرهنگی روسـتا محسـوب شـود )فراهانی و منوچهری، 
1394، 165(. آنچـه مـورد توجـه اسـت آن اسـت که گردشـگری 
در  عمـده ای  سـهم  کوچـک،  کسـب وکارهای  رواج  بـا  روسـتایی 
»متنوع سـازی اقتصاد روسـتا و ایجاد اشـتغال غیرکشـاورزی« دارد 
و موجـب بهبـود سـطح معیشـت طبقـة فقیـر روسـتایی و تنفـس 

می شـود. کشـاورزی  زمین هـای 

مؤلفههایشناختیمنظرروستا
اسـت کـه در روسـتا شـکل   از منظـر  منظـر روسـتایی گونـه ای 
می گیـرد. منظـر به مثابة یک دارایی مشـترک برای موجـودات زنده 
اسـت کـه از یک سـو محیـط جغرافیایـی و سـرزمین را و از سـوی 
دیگـر گروه هـای انسـانی موجـود در آن مـکان را شـامل می شـود. 
منظـر درواقـع مکانی اسـت کـه سـاکنانش در آن تفکر کـرده و آن 
را زیسـتگاه می پندارنـد )دونادیـو، 1392، 36(. بـر پایـة این تعریف، 
منظـر روسـتا بـا جغرافیا و فرهنـگ ارتباط مسـتقیم پیـدا می کند. 
اگـر نفـوذ شـهر در روسـتا در نظر گرفته نشـود و روسـتا بـه عنوان 
تمدنـی قبـل از صنعتی شـدن بـا طبقه بنـدی اجتماعـی و اقتصـاد 
مبتنـی بـر کشـاورزی و دامـداری فـرض شـود، هـر آنچـه در آن به 
شـکل مصنوع سـاخته می شود در سـازگاری با الزامات طبیعی است 
)تصویـر1(. مهمتریـن مؤلفه هـای تشـکیل دهندة روسـتا را می توان 
»مـکان یـا محیطـي طبیعـي ماننـد موقعیـت، وضـع ناهمواري هـا، 
آب وهـوا و پوشـش گیاهـي«، »نحـوة برپایـي، دامنـه و پیامدهـاي 
حاصـل از فعالیت هـاي گوناگـون گروه هـاي روسـتایی«، »فضـا یـا 
چشــم انداز خاصـي که نتیجـه و سـمبل فعالیت هاي خاص انسـان 
در مـکان معیـن اسـت. ایـن فضـا نمایانگـر نحـوة اسـتقرار خانه ها، 
شـیوة بهره بـرداري از منابـع، روابـط مالکیـت، نـوع و دامنـة تولیـد 

و حتـي چگونگـي اسـتقرار و جایـگاه هـر خانـواده یـا گـروه در کل 
مجموعه یا اجتماع روسـتایي اسـت« دانسـت )راهب، 1384، 111(. 
بااین حـال، ویژگی هـای فـوق، نمایانگـر وجـه کالبـدی و فیزیکـی 
روستاسـت و منظر روسـتا به عنـوان مفهومی ادغام شـده از عینیات 
و ذهنیـات، شـامل مفاهیمـی گسـترده تر اسـت. منظر روسـتایی را 
می تـوان نتیجة سـیر اندیشـة سـاکنین و متأثر از عوامـل فرهنگی و 
کالبدی روسـتا دانسـت. هر روسـتا دارای محیط جغرافیایی ویژه ای 
اسـت کـه در ارتبـاط بـا فرایند زیسـتن، هویـت یافته و ایـن هویت 
در مؤلفه هـای آن متبلـور می شـود. منظر روسـتایی برخالف اقتصاد 
مصرفـی شـهر، بر پایـة اقتصـاد تولیدی شـکل گرفته اسـت. بر این 
اسـاس، نظام کشـاورزی به  عنوان زیرسـاختی اقتصادی در روسـتاها 
بـر جنبه هـای  عـالوه  آن  از  ویژگی هـای حاصـل  و  بـوده  مطـرح 
اقتصـادی و عامـل فرهنگی ، بطن و بسـتری برای خوانش منظر کلی 
روسـتا به شـمار مـی رود. ارتباط کشـاورزی بـا زیرسـاخت ها و منابع 
آبـی، بـه منظر کشـاورزی جهت بخشـیده و حیات اقتصادی روسـتا 
و سـاختار کلی شـکل دهندة آن، تابع سلسـله مراتبی از جهت گیری 
و نحوة حضور آب اسـت )ناصری، 1397(. همچنین سـامه و سـامه 
)1393، 40( در وصـف روسـتا به مثابـة یـک محیط و منظـر، آورده 
اسـت: »انسـان از طریـق آبادی گزیـدن -محیطـی را در یـک منظر 
محدودکـردن- موقعیـت خویـش را در محیط، طبیعـی می کند و با 
تکیـه بـر آن، بـه مبادلة اندیشـه ها، احساسـات و فرهنـگ خویش با 
همنوعـان می پـردازد. روسـتا در بسـتر خود، یک مرکز را نیز شـامل 
می شـود؛ مکانـی کـه در آن زمیـن و آسـمان برای آفرینـش کلیتی 
پـر جذبـه، در کنـار یکدیگـر نفـوذ کرده باشـند. ایـن مرکز با افشـا 
و پدیـد آورِی کیفیاتـی کـه در لحظـه حضـور دارنـد، کانونـی جهت 
تجلـی حضـور انسـان در طبیعـت بـرای ارائـة یـک منظـر کالبدی 
تشـکیل می دهـد. بـرای اینکـه یـک روسـتا بتوانـد در ایـن سـطح 
ظاهـر شـود، بایـد متناسـب بـا دورنمـا، بـر پیکـرة پیرامـون چیـره 
شـود. ایـن همـان کیفیتی اسـت که شـاید امـکان فراخوانده شـدن 
روسـتا تحـت عنـوان یـک مقصـد بـرای بازدیـد و گردش خـودآگاه 
فراهـم می کنـد. بنابرایـن اگـر منظر به عنـوان شـاخص های بصری 
از روابـط کلی انسـان ها و محیط هـای طبیعی سرگذشـتی از عوامل 
جغرافیایـی و فرهنگـی را بیـان مـی دارد (Lewis, 1979, 12)، اکنون 
بایـد بـه معیار هـای شـناختی اشـاره کـرد کـه می تـوان از طریـق 
آنهـا منظـر روسـتا را بازشناسـی نمـود. بـه نظر می رسـد شـناخت 
و بررسـی چهار مؤلفة شـناختی »پیدایش«، »اسـتقرار«، »کارکرد« 
و »ادراک سـاکنین« بتواند در کشـف سرگذشـت منظر روسـتایی و 

خوانـش نمادهـای آن مفید باشـد.
بررسیسیرتاریخیوعواملپیدایشروستا•

شـناخت روسـتا در بسـتر سـیر تاریخـي حیـات اجتماعي انسـان، 
گامي اسـت در جهت شـناخت مفهـوم آن پدیده؛ زیرا شـناخت ما 
از هـر پدیـده اي به درجة شـناخت ما از فرایند تاریخي آن بسـتگي 
دارد )حبیبي، 1375(. روسـتا، از قدیمی تریـن واحدهای اجتماعی 

تصویر 1. همزمانی بادهای 120 روزة سیستان و موعد برداشت سبب شده تا 
مردمان روستای نشتیفان در سازگاری با نیروی طبیعت منظر بدیعی خلق کنند 
که موجب تمایز چهرة این روستا از آبادی های اطراف شود، روستای نشتیفان، 

خراسان رضوی. عکس: مرتضی همتی، 1397.
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و تشـکیالتی  اسـت کـه در آن گروه هایـی از مـردم روسـتایی برای 
همـکاری در زمینه هـای اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی 
گـرد هـم تجمـع یافته انـد. پیدایـش اولیـن سـکونتگاه ها بـه آغـاز 
عصـر نوسـنگي بازمي گـردد. انسـان نخسـتین بـا رواج کشـاورزي 
بـه زندگـي یکجانشـیني پرداخـت و در پي آن مفهوم »سـکونت«، 
در بـروز عینـي خـود موجـب شـکل گیري آبـادي شـد. در ایـران 
نیـز از دیرباز، روسـتا اسـاس زندگـی اجتماعی را تشـکیل می دهد 
و اهمیـت آن بـه اعتبـار اینکـه یـک واحـد تشـکیالتی در زندگـی 
روسـتایی اسـت، پیـش از قـرون وسـطی و از آن پـس تا بـه امروز 
برقـرار بـوده  اسـت )راهـب، 1384، 107(. در بررسـی پیدایـش 
روسـتا، عمده تریـن عوامـل شـکل گیری روسـتاها را مـی تـوان در 
دو دسـتة کالبـدی و معنایـی طبقه بنـدی کـرد. البتـه قابـل ذکـر 
اسـت، پیدایـش یـک روسـتا ممکـن اسـت تلفیقـی از ایـن عوامل 
باشـند. دسـتة عوامل کالبدی شـامل منابع حیاتی چـون رودخانه، 
چشـمه، خـاک حاصل خیـر، منابـع معدنـی و غیره اسـت و دسـتة 
قومـی«  »پیوندهـای  و  »امنیـت«  چـون  مفاهیمـی  بـه  معنایـی 
اشـاره دارد کـه پایه هـای زندگـی اجتماعـی را به وجـود مـی آورد. 
به طورکلـي در غالـب روسـتاهاي ایـران که شـکلی متمرکـز دارند، 
دلیـل پیدایـش، منابـع آبـی بـوده اسـت. چنانکـه هرجـا کـه آبي 
نمایـان شـده، اطـراف آن اجتمـاع صـورت گرفتـه  اسـت. البتـه 
ضـرورت دفـاع و ایجـاد امنیـت خصوصـاً در برابـر تهاجـم راهزنان 
-کـه محصوالت کشـاورزان را غـارت می کردند- نیـز از عوامل مهم 
بـراي پیدایـش چنین روسـتاهایی بوده اسـت. از طرفـی پیوندهای 
عمیـق خویشـاوندی کـه در جوامـع خانوادگـی وجـود دارد، بـرای 
انسـان -بـه عنـوان موجـودی اجتماعـی- همبسـتگی های عمیـق 
قومیتـی ایجـاد می کنـد کـه می توانـد بـه عنـوان یکـی از عوامـل 

بنیادیـن پیدایـش روسـتاها تلقی شـود.
عواملمؤثردراستقرارمکانیروستاها•

عوامـل گوناگونـی در شـکل گیری و نحـوة اسـتقرار مکانی-فضایـی 
سـکونتگاه های روسـتایی دخالـت دارنـد. عوامـل مختلـف طبیعـی 
و فرهنگـی بـه صـورت مجموعـه ای مرتبـط و در رابطـة متقابـل 
بـا یکدیگـر، هریـک سـهمی در ایجـاد اسـتقرار مکانـی بـر عهـده 
می گیرنـد. بـه عبارتی همیـن عوامل طبیعـی، فرهنگـی، اقتصادی، 
سیاسـی، مذهبـی، نظامـی، ارتباطـی و ماننـد آن هسـتند کـه بـه 
یـک سـکونتگاه روسـتایی از نظر مکانی-فضایی تشـدید می بخشـد. 
به طورکلـی می تـوان اسـتقرار مکانـی روسـتاها را براسـاس انتظـام 
فضایـی بـه دو دسـته طبقه بنـدی کـرد: »روسـتاهای متمرکـز« و 
»روسـتاهای پراکنده«. در شـکل نخسـت، سـکونتگاه های روستایی 
بـدون  عمومـاً  و  متمرکـز  و چشـم اندازی  یکدیگـر چسـبیده  بـه 
فضـای خالـی در محـدوده دارد. مزارع، کـه محل تولید روسـتاییان 
محسـوب می شـود، از خانه هـا جـدا و بـا فاصلـه از محـل زندگـی 
قـرار دارنـد. عوامـل مختلفـی در شـکل گیری ایـن گونه از روسـتاها 
دخالـت دارنـد کـه عمده تریـن آنهـا عبـارت اسـت از: ضـرورت امـر 

دفـاع و امنیـت، وجـود منبـع آب دائمـی مثل چاه، چشـمه و قنات، 
قومیـت و توپوگرافی. روسـتاهای متمرکز در اکثر نقـاط ایران وجود 
دارد. بـه  عبـارت دیگـر، گونـة غالـب روسـتاها در ایران، روسـتاهای 
متمرکـز و یـا گردآمـده اسـت. این شـکل اسـتقرار در مناطق غربي، 
مرکـزی، شـمال و شـمال  شـرقی، شـرق و جنـوب ایـران بـه تعداد 
زیاد دیده می شـود. در مناطق خشـک و نیمه خشـک کشـور، شـاید 
یکـی از علـل عمـدة تشـکیل روسـتاهای متمرکـز وجـود منابع آب 
باشـد. بـه صورتـی کـه ایـن روسـتاها در کمتریـن فاصلـة ممکن از 
منابـع آبـی موجـود بنـا می شـوند )زرفروشـان، 1354(. از طـرف 
دیگـر، در گذشـته مسـألة دفـاع در مقابـل اشـرار و حتـی حیوانـات 
وحشـی امـری اجتناب ناپذیـر بوده و ایجـاد امنیت، عموماً به وسـیلة 
اتـکا بـه یکدیگـر حاصل می شـده و گاهی ایـن تمرکز به حـدی زیاد 
می شـد کـه دور تـا دور روسـتا دیـوار می کشـیدند و یـا به عبـارت 
دیگـر، روسـتاهای قلعـه ای به وجود می آمد کـه نمونه هـای آن را در 
مناطـق مختلـف کشـور می تـوان مشـاهده کـرد. در شـناخت گونة 
دوم یـا روسـتاهای پراکنده، شـکل و وسـعت مـزارع دخالـت دارند، 
زیـرا مزارع گسـترده، سـطوح وسـیعی از اراضـی را دربـر می گیرد و 
بـه  علـت آنکـه عوامـل محدودکنندة مورد پیشـین در این روسـتاها 
وجـود نـدارد، روسـتاییان ترجیـح می دهنـد کـه خانه هـای خـود را 
در میـان کشـتزارهای خـود بسـازند. بنابراین در این شـیوه، خانه ها 
در حـدود مالکیتـی مـزارع سـاخته می شـوند کـه ایـن امـر موجب 
نزدیکـی محـل سـکونت بـه مـزارع و سـهولت در تـردد بـه مزرعـه 
شـده و همچنیـن اختیـار در انتخاب نوع کشـت را موجب می شـود. 
ایـن گونـه روسـتاها، در مناطـق محـدودی از کشـور وجـود دارند و 
نمونه هـای آن را می تـوان در مناطـق شـمالی کشـور، به خصوص در 
منطقـه گیـالن و حواشـی آن مشـاهده کـرد. بنابراین به طـور کلی، 
نحـوة اسـتقرار مکانـی روسـتا ها را می توان نمـودی از شـیوة ارتباط 
سـاکنین بـا بسـتر طبیعـی تفسـیر کرد کـه در هـر مکان با شـکل 

طبیعـت پیرامـون خویش سـازگار شـده  اسـت.
کارکردهایروستا•

بـرای هـر روسـتا، بسـته بـه مـورد می تـوان کارکردهـای متنوعی 
را بیـان کـرد، امـا به طورکلـی می تـوان چهـار کارکـرد اصلـی کـه 
میـان عمـوم روسـتاها مشـترک اسـت، بیـان نمـود: »سـکونت«، 
مفاهیـم  از  یکـی  سـکونت،  »اجتمـاع«.  »امنیـت«،  »معیشـت«، 
بنیادیـن در تمـدن بشـری اسـت. اهمیـت معنایـی خانـه در وجـه 
اول، در ایجـاد حـس تثبیـت و ثبات بخشـی در کـرة خاکی اسـت. 
تـالش افـراد بـرای سـکونت بیش از هرچیز ناشـی از احسـاس نیاز 
معنـوی بـه پیداکـردن نقطـه ای برای اتـکا در روی خـاک و جهان 
هسـتی و بـرای نجات یافتـن از معلق بـودن و سرگشـتگی پنهـان 
اسـت. حـس تعلـق به جـا و مـکان، اگرچـه ظاهـری فـردی دارد، 
امـا گروه هـا و اقـوام نیـز تنهـا و تنهـا از راه تثبیـت و تعلق یافتـن 
بـه جـا و مـکان مشـخص اسـت کـه می تواننـد هویـت و قـدرت 
خـود را تثبیت کننـد )فاضلی، 1387، 35(. روسـتا پیش از هرچیز 
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فضایی در محدودة هسـتی که سـکونت پذیر اسـت، به روسـتاییان 
ارائـه می دهـد. ایـن فضا واجـد ویژگی هایی اسـت که دسـتیابی به 
نیازهـای حیاتـی -آب، خـوراک و غیـره- وی را ممکـن می سـازد. 
بنابرایـن روسـتا بـه عنـوان مـکان سـکونت بـه واسـطه ای بـرای 

تأمیـن مایحتـاج بنیادیـن بشـر بدل می شـود.
کارکـرد دوم »معیشـت« اسـت کـه در امتـداد کارکـرد سـکونت 
قـرار می گیـرد. چنانکـه یکـی از اسـاس های یکجانشـینی بشـر در 
روسـتا، شـکل معیشتی وی اسـت. معیشت روسـتاهای ایران عموماً 
بـر پایـة کشـاورزی و دامداری اسـت که سـال ها شـکل پایـداری از 
زندگـی بـرای سـاکنین آن فراهـم می کرد. توسـعة روسـتایي پایدار 
بـه فراینـد همه جانبـه و پایداري اشـاره می کند کـه در چارچوب آن 
توانایي هـاي اجتماعـات روسـتایي در راسـتاي رفـع نیازهـاي مادي 
و معنـوي و کنتـرل مؤثـر بـر نیروهـاي شـکل دهندة نظام سـکونت 
محلـي )اکولوژیکـي، اجتماعـي، اقتصـادي و نهـادي( رشـد و تعالي 
مي یابـد )قاسـمی، 1388، 221(. پژوهش هـاي مختلف نشـان داده 
کـه یکـی از رویکردهایـی کـه امـروزه در چارچـوب توسـعة پایدار 
اقتصـاد سـکونت گاه هاي روسـتایی مطـرح  پایـداري  و  روسـتایی 
اسـت.  اقتصـادي«  فعالیت هـای  »متنوع سـازي  رویکـرد  اسـت، 
اعتقـاد کلـی بـر ایـن اسـت کـه »تنـوع«، شـالوده و اسـاس ثبات 
و پایـداري اسـت و هـر انـدازه سیسـتمی متنوع تـر شـود، پایداري 
و پویایـی آن در طـول زمـان و در مکان هـاي مختلـف، نه تنهـا در 
مقابـل تنش هـاي درونـی، بلکـه درمقابـل تنش هـاي بیرونـی نیـز 
منافـی آذر، 1395، 132(.  و  )کریـم زاده، والیـی  حفـظ می شـود 
چنانکـه وجـود تنـوع و چندسـانی اقتصـادی موجـب می شـود در 
هنـگام بحـران، گزینه هـای بیشـتری پیـش روی باشـد و از طرفی 
سیسـتم -در اینجا روسـتا- را بـرای مواجهه با طیف گسـترده تری 
از شـرایط پیش بینـی نشـده آمـاده می کنـد )تصویـر2(. بااین حال، 
اگرچـه گردشـگری بـه عنـوان یـک مکمـل بـرای اقتصـاد روسـتا 
مطـرح شـد، امـا بـه آن معنـا نیسـت کـه تمـام روسـتاها قابلیـت 
تبدیـل بـه منظـر گردشـگری داشـته باشـند، بلکـه این مهـم تنها 
زمانـی روی می دهـد کـه آن محیـط بتوانـد بـه شایسـتگی بـر 
محدودیت هایـش غلبـه کنـد. چنانکـه سـامه می گویـد: »امـروزه 
شایسـتگی یـک روسـتا بـه عنـوان مقصد گردشـگری، نـه صرفاً به 
مؤلفه هـای ارزشـمندی آن، بلکـه بـه تمـام قابلیت هایـی وابسـته 
اسـت کـه آن را از سـایر نمونه هـا ممتـاز می کنـد. بنابرایـن تمـام 
گونه هـای روسـتایی علی رغـم احـراز آن ویژگی هـا، فرصـت الزم 
در  گردشـگری  امـر  ازایـن رو،  نمی یابنـد.  را  گردشـگری  امـر  در 
روسـتاها قابـل تعمیـم بـه تمامـی نمونه هـای واجـد ارزش نبـوده، 
بلکـه متوجـه بـروز چنیـن شایسـتگی هایی یـا بسـته بـه رویکـرد، 

متناسـب بـا امـر گردشـگری اسـت« )سـامه، 1388، 76(.
کارکـرد بنیادیـن دیگـر روسـتاها کارکـرد »امنیـت« اسـت. بشـر 
بـه تجربـه دریافتـه اسـت کـه اگـر شـرایطی فراهـم شـود و بتواند 
سـکونت و معیشـت خویـش را دور از همنوعـان خـود بـر پـا کند، 

بـرای از میـان برداشـتن موانـع و تهدیداتـی با منشـأ طبیعـی و یا 
انسـانی کار دشـوارتری خواهـد داشـت. بنابراین روسـتا بـه عنوان 
زیسـتگاهی جمعـی، بسـتری فراهـم می کند کـه ایجـاد تمهیدات 
امنیتـی را ممکـن می سـازد. ایجاد روسـتاهایی با فرم قلعـه، مانند 
مورچه خـورت و یـا سـاخت شـهرهای زیرزمینـی چون نوشـاباد، از 
نمونه هـای ایـن کارکـرد اسـت. کارکـرد دیگـر »اجتمـاع« اسـت. 
عـالوه بـر مباحـث مطرح شـده، روسـتا مکانـی اسـت کـه بـه وجه 
اجتماعـی سـاکنان امـکان بـروز می دهـد و رشـد و تعالـی معنوی 

ابعـاد اجتماعـی وی را فراهـم می کنـد.
ادراکفرهنگعامهازروستا•

بسـیاری از آداب و رسـوم زندگـی مـردم، ریشـة مذهبـی، تاریخـی و 
اسـطوره ای دارد و عمـوم آنـان در پـی تقویـت اخـالق و منش هـای 
متعالـی انسـانی اسـت. ادبیـات عامیانـه، دنیـای رنگارنگی اسـت که 
بخش هـای مختلـف زندگـی مـردم را بازخوانـی می کنـد و آنچـه در 
ضمیـر ناخـودآگاه قوم هـا و جمعیت هـای مختلـف اسـت، نمایـان 
می سـازد. ادبیـات عامیانـه انعـکاس باورها، دردهـا، شـادی ها، بایدها 
و نبایدهایـی اسـت کـه در گـذر زمـان در قالـب قصه هـا، افسـانه ها، 
شـعرها و مثل هـا نمود یافته اسـت. حضـور در جمع مـردم و مطالعة 
نـوع زندگـی و عقایـد اجتماعی آنـان، فرصت بازخوانی شـیوة زندگی 
و فعالیـت بـرای تقویـت زیرسـاخت های مطلـوب و مفیـد را فراهـم 
می کنـد )جعفـری، عباسـی و خیراندیـش، 1396(. در بافـت سـنتی 

در  کیوپ  روستای  متنوع،  یا  تک بعدی  اقتصاد  مثال های  از  یکی   .2 تصویر 
استان خوزستان است. زمین های کشاورزی و باغات میوه که در کنار رودخانه 
تشکیل می دهند. عدم جایگزین های  را  روستاییان  اصلی  اقتصاد  واقع شده اند، 
در  روستا  این  که  است  شده   موجب  غیرکشاورزی  زیرساخت های  و  اقتصادی 
بحران های محیطی اقلیمی و اجتماعی، سازگاری کمی داشته باشد و هنگامی 
اجتماع روستایی دچار تنش  نباشد،  به دالیل آب وهوایی ممکن  که کشاورزی 
برای  روستا  مردمان  که  شده  موجب  اقتصادی  توسعة  عدم  همچنین  می شود. 
و  شوند  مشکل  دچار  الزم،  ابتدایی  آموزشی  و  بهداشتی  زیرساخت های  تأمین 
داشته  موقت  مهاجرت  روستا  از  کار  یا  تحصیل  برای  روستا  و جوانان  کودکان 
باشند. منظر این روستا تحت تأثیر جغرافیا و معیشت و فرهنگ این روستا، با 
خروج جوانان و نیروی کار فعال فاقد جنب وجوش و سرزندگی است، روستای 

کیوپ، خوزستان. عکس: مرتضی همتی، 1390.
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روسـتا، منظـر کشـاورزی متشـکل از زمین های کشـاورزی بـوده که 
عـالوه بـر شـکل دهی به حیات و معیشـت روسـتا، به عنـوان مؤلفه ای 
مؤثـر بـر نحـوة خوانش منظر روسـتا مطـرح بـوده و نقش به سـزایی 
از زیرسـاخت های اقتصـادی روسـتا و سـطح  در ادراک مخاطبـان 
معیشـت آنان دارد. همچنین مناظر کشـاورزی، مهم ترین وجه تمایز 
منظر ورودی روسـتاها، با منظر ورودی شـهرها محسـوب می شـوند. 
گردشـگري روسـتایی نیـز داراي ابعـاد مختلـف طبیعی-اکولوژیـک، 
اجتماعی-فرهنگـی، اقتصـادي، کالبدي-فضایـی، و نهادي-مدیریتی 
اسـت )پورروحانـی، پورجعفـر و یدقـار، 1395، 116(. رویکـرد منظر 
در قـرن اخیـر تحـت عنـوان رویکـردی کل نگـر، بـرای ترمیـم رابطة 
مخدوش شـدة انسـان و طبیعـت شـکل گرفـت. بـا توجـه بـه مفهوم 
منظر، به عنوان پدیده ای که حاصل ادراک انسـان از محیط و تفسـیر 
توأمـان ذهـن اسـت )ماهـان و منصـوری، 1396، 21(، می تـوان بـه 
روسـتا نیـز به مثابـة نوع خاصـی از منظر توجه کرد که مشـخصه های 
مختلـف آن از جملـه ویژگی هـای طبیعـی و شـاخصه   های معنایـی، 
در جهـت فراهـم آوری امکان سـکونت انسـان و در ارتبـاط با یکدیگر 
عمـل می کننـد. بـر ایـن اسـاس، منظـر روسـتا ادغامـی یکپارچـه از 
عینیـات کالبـدی و ظاهـری روسـتا در کنار مفاهیم معنایـی اجتماع 
سـاکن در آن اسـت. مناظر روسـتایی بـه عنوان یک نقطـة اجتماعی 
متصـل بـه طبیعـت، واجـد ویژگی هـای بصـری و معنایی مشـترکی 
هسـتند. می تـوان ایـن مناظـر را از دو جهـت بررسـی کرد. بُعـد اول، 
بررسـی ادراک مخاطـب از ویژگی هـای بصـری روسـتا و بُعـد دوم که 
بـر خصوصیـات هویتـی منحصر به هـر روسـتا متناظر اسـت. بر این 

اسـاس، ایـن دو بُعـد را می تـوان این گونـه تشـریح کرد: 
الـف. بعـد اول ادراکی اسـت کـه در خالل آن تصویر و شـاکلة کلی 
روسـتا نمایان می شـود. این سـیمای کلی متشـکل از بسـتر زمین، 
آسـمان و افـق، می توانـد سـیلوئت )خـط آسـمان( و منظـر اولیـة 
روسـتا به شـمار آیـد. در ادامـه سـیما و سـاختار روشـن تر منظـر 
روسـتا مشـاهده می شـود. سـپس در طـی سلسـله مراتِب رسـیدن 
بـه روسـتا، مراتع، مـزارع و باغ هـا، بافت کلی و جلوه هـای ظاهری ، 
برخـی  و  سـاختمان ها و ترکیـب مصالـح عمـده شـناخت شـده 
اجـزای منظـر درک می شـوند )تقوایـی، 1392، 26(. ایـن نمایش 
منظـر روسـتا، اولیـن تصویـری اسـت که بـرای معرفی و شـناخت 
کلـی بـه مخاطـب ارائـه می شـود. تصویر کلـی نشـان دهندة »ابعاد 
ملمـوس« روستاسـت کـه در پیونـد بـا عوامـل متعـددی ماننـد 
معیشـت، زیسـت و راه ارتباطی میان این دو، شـکل پذیرفته  اسـت 

)ناصـری، 1397(.
می دهنـد  شـکل  مؤلفه هایـی  را  روسـتایی  منظـر  دوم  بُعـد  ب. 
کـه نشـأت گرفته از بـوم و هویـت منحصربه فـرد هـر روستاسـت 
ایـن مؤلفه هـای  نامیـده می شـوند.  ناملمـوس« روسـتا  »ابعـاد  و 
مشـخصه های  اقلیـم،  چـون  عواملـی  تأثیـر  تحـت  غیرفیزیکـی 
بومـی و ویژگی هـای محلـی، در هـر پهنـه از محیط متفـاوت بوده 
و تفـاوت و تنـوع میـان آنهـا، معـرف هویـت کلـی روستاهاسـت. 

ایـن مشـخصه های هویتـی منظـر، در مصادیقـی چـون مراسـم و 
آئین هـای مذهبـی، اسـطوره ها، باورهـا و دیگـر نمودهـای هویتـی 
و فرهنگـی بـروز می یابـد کـه اگرچـه دارای فیزیـک نیسـتند، ولی 
نقـش بی بدیلـی در هویـت سـاکنین ایفـا می کننـد. آنچـه بایـد 
مـورد توجـه قـرار گیرد آن اسـت کـه منظر روسـتا باید بـه عنوان 
یـک کل غیرقابل تفکیک انگاشـته شـود کـه در آن تمامی مفاهیم 
ذهنـی و نمودهـای فیزیکـی همزمـان و یکپارچـه ظهـور می یابـد. 
بنابرایـن هنگامـی کـه از حفـظ و توسـعة منظـر روسـتا سـخن به 
میـان می آیـد، مقصـود نگهـداری و گسـترش کالبـد روسـتا صرفاً 
بـه صـورت تاریخی آن نیسـت، بلکه همراه آن بایـد زندگی جمعی 
روسـتاییان بـا تمـام نمودهـای فرهنگـی اش حفظ و اشـاعه گردد. 
بـه عبارتـی منظـر روسـتا قابـل تفکیـک از زیسـت سـاکنین آن 

نیسـت )تصاویـر 3 و 4(.

تصویر 3. در اورمان تخت مراسم خاص و آداب ویژه ای براي شخصیتی تاریخی-
پیر  »عروسي  آن  به  مردم  که  مي شود  برگزار  شالیار«  »پیر  نام  به  اسطوره ای 
بوم  این  آیینی عمیق در فرهنگ عامة  باورهای  از  شالیار« مي گویند که نشان 

www. ilna.news :دارد، روستای اورامان، کردستان. مأخذ

اورامان، مراسم نوروز در  از مراسم شاخص در روستاهای  تصویر 4. یکی دیگر 
روستای کردنشین پالنگان است که منظره ای از آیینی باستانی پدید می آ ورد که 
نشان از تداوم باور کهن ساکنین این روستا به زمان دارد. در این مراسم، ساکنین 
به صورت نمادین نور خورشید را به خانه های خود می آورند تا از روشنی و گرمی 

www.irna.ir :سرشار شوند، روستای پالنگان، کردستان. مأخذ
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نتیجهگیری
زندگـی روسـتایی بـا تأکید بـر ارتباط پایـدار بین زندگی انسـانی 
و طبیعـت شـکل گرفتـه اسـت. سـکونت و معیشـت بـا مؤلفه های 
طبیعـی همخوانـی باالیـی دارد و عناصـر فرهنگـی متمایـزی در 
نمی تـوان  اگرچـه  می شـود.  مشـاهده  فضایـی  این گونه هـای 
بـرای قدمـت گردشـگري روسـتایي عـدد دقیقـی بیان کـرد، ولی 
می تـوان بـا اطمینـان از قـرن اخیـر بـرای بدل شـدن آن بـه یـک 
جریـان مـداوم نـام بـرد. بنابراین گردشـگری روسـتایی به صورت 
یـک مبحـث سـازمان یافته بـرای »توسـعة« روسـتایی، موضـوع 
جدیدي اسـت کـه ابعاد متنوع و گوناگون آن باید شـناخته شـود. 
رویکـرد منظـر بـه عنـوان رویکـردی کل نگـر کـه در تـالش برای 
بازسـازی رابطـة مخدوش شـدة انسـان و طبیعـت اسـت، می تواند 
در گردشـگری روسـتایی مـورد توجـه قـرار گیـرد. بر این اسـاس، 

منظـر روسـتا ادغامـی یکپارچـه از عینیـات کالبـدی و ظاهـری 
روسـتا در کنـار مفاهیـم معنایـی اجتمـاع سـاکن در آن اسـت. 
بایـد توجه داشـت بی توجهـی به هرکـدام از این دو وجـه، موجب 
بخـش  ایـن  در  همچنیـن  شـد.  خواهـد  منظـر  مخدوش شـدن 
بـه عنـوان بحـث جزئـی تحـت عنـوان متنوع سـازی  موضوعـی 
وجـود  اهمیـت  و  الـزام  بـه  کـه  شـد  مطـرح  روسـتا  اقتصـاد 
جایگزین هـای اقتصـادی و غیر کشـاورزی -مانند گردشـگری- در 
توسـعة پایـدار روسـتاها می پرداخـت. همچنیـن بـه نظر می رسـد 
شـناخت و بررسـی چهار مؤلفة شـناختی »پیدایش«، »اسـتقرار«، 
سرگذشـت  کشـف  در  بتوانـد  سـاکنین«،  »ادراک  و  »کارکـرد« 
منظـر روسـتایی و خوانـش نمادهـای آن الگویـی بـه دسـت دهد 
کـه فراینـد شـناختی دقیق تـری از منظـر روسـتا به دسـت آید و 

بسـتری بـرای گردشـگری روسـتایی فراهـم آورد )جـدول1(.

مؤلفههایشناختیگردشگریروستایی

رواج کشاورزي، ضرورت نگهداری از مزارع و یکجانشیني انسان سکونتپیدایش

وجود رودخانه، چشمه، خاک حاصلخیز، منابع معدنی و...منابع حیاتی

ضرورت دفاع در برابر متخاصمان، غارتگران و راهزنانامنیت

میل انسان به اجتماع و تشکیل پیوندهای عمیق خویشاوندی پیوندهای قومی

دسترسی محدود به منابع آبی، مزارع جدا از خانه ها و با فاصله از محل زندگی، خانه ها نزدیک به روستاهای متمرکزاستقرار
هم، چشم اندازی متراکم

دسترسی بیشتر به منابع آبی، خانه ها در حدود مالکیتی مزارع، نزدیکی سکونت و معیشت، روستاهای پراکنده
چشم اندازی پراکنده

حس تثبیت و ثبات بخشی در کرة خاکی، تأمین مایحتاج مادیسکونتکارکرد

در امتداد سکونت، رفع بخشی دیگر از نیازهاي مادي و معنوی ساکنینمعیشت

پاسخگویی به ابعاد اجتماعی انسان در رشد و تکامل معنوی ویاجتماع

ابعاد بصری و کالبدی هویتی روستا مانند دانه ها، راه، مزارع و...ابعاد ملموسادراکساکنین

ابعاد غیرفیزیکی هویتی روستا مانند آیین ها، اسطوره ها، باورها و...ابعاد ناملموس

جدول1. مؤلفه های شناختی گردشگری روستایی با رویکرد منظر، مأخذ: نگارنده.
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