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تاریخ قرارگیری روی سایت1399/08/01:

چکیــده | روســتا ،محصــول امتــزاج عناصــر طبیعــی و مصنــوع بــر پایــة معیشــت اســت و از فرهنگــی
یکپارچــه تبعیــت میکنــد .شــکلگیری ارگانیــک خانههــای روســتایی بــا مصالــح بــومآورد ،در هــر
پهنــه از جغرافیــای ایــران منجــر بــه شــکلگیری گســترة وســیعی از مناظــر روســتایی از جنــوب تــا
شــمال و شــرق تــا غــرب شــده اســت ،بــه گونــهای کــه میتــوان بــرای هریــک ویژگیهــای متمایــزی
برشــمرد کــه منجــر بــه شــناخت و ادراکــی متفــاوت از دیگــری میشــود .فرهنــگ بــه عنــوان مؤلف ـهای
غیرفیزیکــی ،بــا ایجــاد تأثیــرات فیزیکــی در روســتا ،منجــر بــه تنــوع گســتردة منظــر روســتا میشــود.
همچنیــن جغرافیــای متنــوع ماننــد پوشــش گیاهــی ،جانــوری و آبوهــوا ،تأثیــر مســتقیم بــر شــیوۀ زندگــی
روســتاییان و ســرزمین داشــته و شــکل منحصربهفــردی از «منظــر روســتایی» را بــه وجــود میآورنــد.
اقتصــاد گردشــگری بــه عنــوان مفهومــی نویــن در پایــداری و گســترش روســتاها ،امــروزه بــه یکــی از
مهمتریــن مباحــث مرتبــط بــا مفهــوم روســتا بــدل شــدهاســت .گردشــگری روســتایی بــا خوانــش و
تعمیــق در فرایندهــای منظــر روســتایی ،بــه انتقــال و گســترش تجربیــات ادراکــی ســاکنین روســتا بــه
گردشــگران ،کمــک میکنــد .ایــن نوشــتار درصــدد اســت بــا معرفــی وجــوه متفــاوت مفهــوم روســتا ،بــه
تبییــن منظــر روســتایی -بــه عنــوان نقطــۀ اتصــال طبیعــت و زندگــی اجتماعــی -از نــگاه گردشــگری
پرداختــه و بــا ارائــة الگویــی شــناختی ،مهمتریــن مؤلفههــا در شــناخت گردشــگری روســتایی جهــت
آشــنایی گردشــگران را تعییــن نمایــد.

واژگان کلیدی| روستا ،منظر روستا ،گردشگری روستایی ،طبیعت ،فرهنگ.
مقدمـه| انسـان شهرنشـین بـا دخالتهـای زیانبـار و دگرگونـی
محیط زیسـت خـود ،فضـاي ناخوشـایندي در محیطهاي شـهري
ایجـاد کـرده اسـت .تحوالتـی کـه موجـب شـده شـهرهای امـروز
مملـو از عناصـر مصنـوع و انسانسـاخت شـوند و بیـش از هـر
زمـان ،زندگـی در ایـن شـهرها از «طبیعـت» دور باشـد .اگرچـه
در قـرن اخیـر بـا سـاخت پارکهـای عظیم شـهری ،بشـر «بهطور
مصنوعـی» تالشهایـی بـرای جبـران این فقـدان صـورت داد ،اما
میـل بـه لمـس بیواسـطة «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 میتوانـد انسـان را از جریان
پرالتهاب شـهر خودسـاختۀ خویـش دور کرده و بـرای زمانی کوتاه
* hemmati.m@ut.ac.ir ،09120704329

میـل ذاتـی وی را در اتصـال به طبیعـت اغنا کند .بیدلیل نیسـت
کـه گردشـگري و اقتصاد گردشـگري در حال تبدیلشـدن 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 ویژهای در توسـعة پایدار محیطهـای طبیعی
ایفـا کنـد .بنابرایـن صنعـت گردشـگري فراينـد تلفيقيافتـهاي از
فضـاي فيزيكـي و جامعـۀ انسـاني اسـت كـه اشـكال جديـد آن
نتيجـۀ تغييـر در ارزشهـا و نگرشهـاي زندگي انسـان ،تكنولوژي
پيشـرفته ،رشـد انفجارگونـۀ اطالعـات و نيروهـاي سياسـي اسـت.
صنعـت گردشـگري بـا ماهيتـي چندبعـدي ،علاوه بر تأميـن نياز
گردشـگران ،باعـث تغييـرات عمـد ه در سيسـتم جامعـۀ ميزبـان
ميشـود (خاتونآبـادی و راسـتقلم .)330 ،1390 ،ایـن تغییـرات
اگرچـه بـه عنـوان عاملـی بیرونـی میتوانـد تهدیدی بـرای جامعة
روسـتایی باشـد ،امـا در صورت مدیریـت ،قابل تبدیل بـه مؤلفةای
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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 میشـود؟ در ایـن
نوشـتار ابتـدا مفهوم گردشـگری روسـتایی معرفی شـده و اهمیت
آن تبییـن میشـود .سـپس منظـر روسـتایی و مؤلفههای سـازندۀ
آن و همچنین معیارهای شـناختی اینگونه منظر جهت دسـتیابی
بـه الگویـی شـناختی از گردشـگری روسـتایی ارائه میشـود.

روششناسی

ایـن پژوهـش ،بـا هـدف تبییـن الگـوی شـناختی گردشـگری
روسـتایی ،با روشـی کیفی و با اتـکا به دادههای کتابخانـهای ،ابتدا
بـه تبییـن مفهـوم گردشـگری روسـتایی از دیـدگاه صاحبنظران
متعـدد میپـردازد ،سـپس بـا توجـه بـه اتخـاذ رویکـرد منظـر در
نگـرش بـه موضـوع ،مؤلفههای شـناختی روسـتا را از ایـن دیدگاه
معرفـی و تبییـن میکنـد .از آنجـا که هدف از اتخـاذ رویکرد منظر
درک سرگذشـت و فرایندهایـی اسـت کـه منظـر روسـتایی را بـه
آینـده هدایـت میکنـد ،پس از آن مؤلفههای معرفیشـده تشـریح
و بـه بحـث گـذارده میشـوند و منظـر روسـتا و سرگذشـتها و
فرایندهـای آن تحلیـل میشـود .در انتهـا بـا طبقهبنـدی و سـنتز
دادههایـی کـه از مؤلفههـا بهدسـتآمده ،الگویـی بـرای شناسـایی
گردشـگری روسـتایی از دیـدگاه منظـر ارائـه میشـود.

گردشگری روستایی

يكـي از انـواع گردشـگري ،گردشـگري روسـتايي اسـت .اگرچـه
قدمـت اینگونـه گردشـگری را نمیتـوان بهطور دقیـق تعیین کرد
ولـی میتـوان بـا اطمینـان بیـان نمـود کـه گردشـگری روسـتایی
از حـدود دهـۀ 1950میلادی بهطـور جـدی گسـترش یافـت ،اما
بدلشـدن آن بـه جریـان اقتصـادی نظاممنـد را میتـوان محصول
دو دهـۀ بعـد دانسـت .بهطوریکـه توسـعۀ اقتصـاد روسـتایی برای
کشـاورزان و جوامـع محلـی بهطـور ویـژه مـورد توجـه قـرار گرفت
(عطـازاده و محمـودی زرنـدی .)20 ،1396 ،چنانکـه آورده شـد،
گردشـگری روسـتایی بـه دلیـل ارتبـاط بیواسـطۀ آن بـا طبیعت،
برای سـاکنین شـهرهای ماشـینی امـروزی جذابیت وافری داشـته
و تبدیـل بـه گزینـۀ مـورد عالقـۀ طیـف وسـیعی از گردشـگران
شـده اسـت & (Villanueva-Álvaro, Mondéjar-Jiménez
) .Sáez-Martínez, 2017, 1همچنین اقتصاد حاصل از گردشـگری
روسـتایی نیـز بهطـور فزایندهای مـورد توجه کشـورها قـرار گرفته
ی کـه ایـن امر رقابتـی در سـطح جهان ایجـاد کرده
اسـت ،بهطـور 
است ).(Adeyinka-Ojo, Khoo-Lattimorea & Nair, 2014, 151
از طرفـی گردشـگري روسـتايي بـا ايجـاد اشـتغال و درآمـد ،بـه
پويايـي اقتصـاد روسـتايي كمـك كـرده و از حجـم مهاجـرت بـه
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شـهرها ميكاهـد .در كشـورهاي در حـال توسـعه از گردشـگري
روسـتايي بـه عنـوان مكمـل كاركردهـاي اصلـي فضاي روسـتايي،
جهـت سـاماندهي ،آمايـش و پراكنش مناسـب امكانـات و خدمات
در روسـتاهاي هـدف گردشـگري اسـتفاده ميشـود (خاتونآبـادی
و راسـتقلم .)331 ،1390 ،بنابـر نظـر بسـیاری از صاحبنظـران
اقتصـادی ،توسـعۀ گردشـگری راهحلـی بـرای بسـیاری از مسـائل
و مشـکالت اقتصـادی پیـش روی روسـتاییان اسـت (انـوری،
بلوچی و هاشـمزهی .)87 ،1391 ،بنابراین ،گردشـگری روسـتایی
مسـیری جدیـد در حرکـت بـه سـوی احیـا ،حفاظـت و توسـعۀ
مناطـق روسـتایی محسـوب میشـود .تاکنـون تعاریـف متعـددی
از گردشـگری روسـتایی آورده شـده کـه تفاوتهایـی در بیـان
موضـوع بـا یکدیگـر دارنـد .شـریفزاده و مرادنـژادی ()54 ،1381
گردشـگری روسـتایی را چنیـن تعریـف میکننـد« :گردشـگری
روسـتایی ،دربرگیرنـدۀ دامنـهای از فعالیتهـا و خدمـات مربـوط
بـه تفـرج گردشـگران اسـت کـه توسـط مـردم روسـتایی بـرای
جـذب آنـان بـه مناطـق خـود بـه منظـور کسـب درآمـد صـورت
میگیـرد کـه بهتبـع آن خدماتـی نظیر اسـکان ،پذیرایـی ،امکانات
و وسـایل سـرگرمی و تفریـح ،برپایـی جشـنها و مراسـم محلـی،
تولیـد و فـروش صنایـع دسـتی و محصـوالت کشـاورزی و غیـره
بـه گردشـگران ارائـه میشـود» .داشـپر ) (Dashper, 2014, 5نیـز
گردشـگری روسـتایی را یـک سـاخت فعـال اجتماعـی میدانـد
کـه توسـط ذینفعـان بهطـور مـداوم تحـول مییابـد و نشـانگر
تأثیـر مـکان ،فرهنـگ و اعمالـی اسـت کـه در بسـتر آن صـورت
میگیـرد .برخـی تعاریـف ،مکانمحـور هسـتند و تأکیـد بـر مکان
روسـتا دارنـد .بـرای مثـال در تعریـف اتحادیـۀ اروپـا ،گردشـگری
روسـتایی بـه تمـام فعالیتهـای گردشـگری کـه در «مناطـق
روسـتایی» روی میدهـد ،اطلاق شـده اسـت .همچنیـن برخـی
پژوهشـگران هویـت تعریـف گردشـگری روسـتایی را در تمایـز بـا
گردشـگری شـهری بیـان کردهانـد« :گردشـگری روسـتایی از نظر
نـوع تجربـه ،اسـتفاده از منابـع طبیعـی ،تعامـل بـا افـراد محلـی
و توسـعۀ زیرسـاختها از گردشـگری شـهری متمایـز اسـت»
) .(Ayazlar & Ayazlar, 2015, 168همچنیـن «سـلطانی مقدس»
معتقد اسـت« :گردشـگری روسـتایی نوع جدیدی از فعالیت اسـت
کـه بـا مراکـز کوچـک و پراکنـدهای که در حومة شـهر واقع شـده
قابـل تعریـف اسـت» ) .(Soltani Moqadas, 2018, 63اما تعاریف
دیگـری براسـاس غلبـۀ فعالیـت اراضـی شـکل گرفتهانـد و ممکن
اسـت الزامـاً در محـدودة روسـتایی بهطور کالسـیک قـرار نگیرند.
بـرای نمونـه یـک تعریـف ،گردشـگری روسـتایی را «فعالیتهـای
گوناگـون گردشـگری در محیـط خـارج از شـهر کـه در کاربـری
اراضـی آن حرفـۀ کشـاورزی ،جنگلهـا و مناطـق طبیعـی غلبـه
دارد» ) (Kostas, 2002, 10میخوانـد .بنابرایـن در جمعبنـدی
میتـوان 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،
 .)165 ،1394آنچـه مـورد توجـه اسـت آن اسـت که گردشـگری
روسـتایی بـا رواج کسـبوکارهای کوچـک ،سـهم عمـدهای در
«متنوعسـازی اقتصاد روسـتا و ایجاد اشـتغال غیرکشـاورزی» دارد
و موجـب بهبـود سـطح معیشـت طبقـۀ فقیـر روسـتایی و تنفـس
زمینهـای کشـاورزی میشـود.

مؤلفههای شناختی منظر روستا

منظـر روسـتایی گونـهای از منظـر اسـت کـه در روسـتا شـک 
ل
میگیـرد .منظـر بهمثابۀ یک دارایی مشـترک برای موجـودات زنده
اسـت کـه از یکسـو محیـط جغرافیایـی و سـرزمین را و از سـوی
دیگـر گروههـای انسـانی موجـود در آن مـکان را شـامل میشـود.
منظـر درواقـع مکانی اسـت کـه سـاکنانش در آن تفکر کـرده و آن
را زیسـتگاه میپندارنـد (دونادیـو .)36 ،1392 ،بـر پایـة این تعریف،
منظـر روسـتا بـا جغرافیا و فرهنـگ ارتباط مسـتقیم پیـدا میکند.
اگـر نفـوذ شـهر در روسـتا در نظر گرفته نشـود و روسـتا بـه عنوان
تمدنـی قبـل از صنعتیشـدن بـا طبقهبنـدی اجتماعـی و اقتصـاد
مبتنـی بـر کشـاورزی و دامـداری فـرض شـود ،هـر آنچـه در آن به
شـکل مصنوع سـاخته میشود در سـازگاری با الزامات طبیعی است
(تصویـر .)1مهمتریـن مؤلفههـای تشـکیلدهندۀ روسـتا را میتوان
«مـكان يـا محيطـي طبيعـي ماننـد موقعيـت ،وضـع ناهمواريهـا،
آبوهـوا و پوشـش گياهـي»« ،نحـوۀ برپايـي ،دامنـه و پيامدهـاي
حاصـل از فعاليتهـاي گوناگـون گروههـاي روسـتایی»« ،فضـا يـا
چشــمانداز خاصـي كه نتيجـه و سـمبل فعاليتهاي خاص انسـان
در مـكان معيـن اسـت .ايـن فضـا نمايانگـر نحـوۀ اسـتقرار خانهها،
شـيوۀ بهرهبـرداري از منابـع ،روابـط مالكيـت ،نـوع و دامنـۀ توليـد

و حتـي چگونگـي اسـتقرار و جايـگاه هـر خانـواده يـا گـروه در كل
مجموعه يا اجتماع روسـتايي اسـت» دانسـت (راهب.)111 ،1384 ،
بااینحـال ،ویژگیهـای فـوق ،نمایانگـر وجـه کالبـدی و فیزیکـی
روستاسـت و منظر روسـتا به عنـوان مفهومی ادغامشـده از عینیات
و ذهنیـات ،شـامل مفاهیمـی گسـتردهتر اسـت .منظر روسـتایی را
میتـوان نتیجۀ سـیر اندیشـۀ سـاکنین و متأثر از عوامـل فرهنگی و
کالبدی روسـتا دانسـت .هر روسـتا دارای محیط جغرافیایی ویژهای
اسـت کـه در ارتبـاط بـا فرایند زیسـتن ،هویـت یافته و ایـن هویت
در مؤلفههـای آن متبلـور میشـود .منظر روسـتایی برخالف اقتصاد
مصرفـی شـهر ،بر پایـۀ اقتصـاد تولیدی شـکل گرفته اسـت .بر این
اسـاس ،نظام کشـاورزی بهعنوان زیرسـاختی اقتصادی در روسـتاها
مطـرح بـوده و ویژگیهـای حاصـل از آن علاوه بـر جنبههـای
اقتصـادی و عامـل فرهنگی ،بطن و بسـتری برای خوانش منظر کلی
روسـتا بهشـمار مـیرود .ارتباط کشـاورزی بـا زیرسـاختها و منابع
آبـی ،بـه منظر کشـاورزی جهت بخشـیده و حیات اقتصادی روسـتا
و سـاختار کلی شـکلدهندۀ آن ،تابع سلسـلهمراتبی از جهتگیری
و نحوۀ حضور آب اسـت (ناصری .)1397 ،همچنین سـامه و سـامه
( )40 ،1393در وصـف روسـتا بهمثابـۀ یـک محیط و منظـر ،آورده
اسـت« :انسـان از طریـق آبادیگزیـدن -محیطـی را در یـک منظر
محدودکـردن -موقعیـت خویـش را در محیط ،طبیعـی میکند و با
تکیـه بـر آن ،بـه مبادلۀ اندیشـهها ،احساسـات و فرهنـگ خویش با
همنوعـان میپـردازد .روسـتا در بسـتر خود ،یک مرکز را نیز شـامل
میشـود؛ مکانـی کـه در آن زمیـن و آسـمان برای آفرینـش کلیتی
پـر جذبـه ،در کنـار یکدیگـر نفـوذ کرده باشـند .ایـن مرکز با افشـا
و پدیـدآوریِ کیفیاتـی کـه در لحظـه حضـور دارنـد ،کانونـی جهت
تجلـی حضـور انسـان در طبیعـت بـرای ارائـۀ یـک منظـر کالبدی
تشـکیل میدهـد .بـرای اینکـه یـک روسـتا بتوانـد در ایـن سـطح
ظاهـر شـود ،بایـد متناسـب بـا دورنمـا ،بـر پیکـرۀ پیرامـون چیـره
شـود .ایـن همـان کیفیتی اسـت که شـاید امـکان فراخواندهشـدن
روسـتا تحـت عنـوان یـک مقصـد بـرای بازدیـد و گردش خـودآگاه
فراهـم میکنـد .بنابرایـن اگـر منظر به عنـوان شـاخصهای بصری
از روابـط کلی انسـانها و محیطهـای طبیعی سرگذشـتی از عوامل
جغرافیایـی و فرهنگـی را بیـان مـیدارد ) ،(Lewis, 1979, 12اکنون
بایـد بـه معیارهـای شـناختی اشـاره کـرد کـه میتـوان از طریـق
آنهـا منظـر روسـتا را بازشناسـی نمـود .بـه نظر میرسـد شـناخت
و بررسـی چهار مؤلفة شـناختی «پیدایش»« ،اسـتقرار»« ،کارکرد»
و «ادراک سـاکنین» بتواند در کشـف سرگذشـت منظر روسـتایی و
خوانـش نمادهـای آن مفید باشـد.

••بررسی سیر تاریخی و عوامل پیدایش روستا

تصویر  .1همزمانی بادهای  120روزۀ سیستان و موعد برداشت سبب شده تا
مردمان روستای نشتیفان در سازگاری با نیروی طبیعت منظر بدیعی خلق کنند
که موجب تمایز چهرۀ این روستا از آبادیهای اطراف شود ،روستای نشتیفان،
خراسان رضوی .عکس :مرتضی همتی.1397 ،

شـناخت روسـتا در بسـتر سـير تاريخـي حيـات اجتماعي انسـان،
گامي اسـت در جهت شـناخت مفهـوم آن پديده؛ زیرا شـناخت ما
از هـر پديـدهاي به درجۀ شـناخت ما از فرايند تاريخي آن بسـتگي
دارد (حبيبي .)1375 ،روسـتا ،از قدیمیتریـن واحدهای اجتماعی
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تبیین الگوی شناختی گردشگری روستایی با رویکرد منظر | مرتضی همتی
و تشـکیالتیاسـت کـه در آن گروههایـی از مـردم روسـتایی برای
همـکاری در زمینههـای اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگی و سیاسـی
گـرد هـم تجمـع یافتهانـد .پيدايـش اوليـن سـكونتگاهها بـه آغـاز
عصـر نوسـنگي بازميگـردد .انسـان نخسـتين بـا رواج كشـاورزي
بـه زندگـي يكجانشـيني پرداخـت و در پي آن مفهوم «سـكونت»،
در بـروز عينـي خـود موجـب شـكلگيري آبـادي شـد .در ایـران
نیـز از دیرباز ،روسـتا اسـاس زندگـی اجتماعی را تشـکیل میدهد
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 .)107 ،1384 ،در بررسـی پیدایـش
روسـتا ،عمدهتريـن عوامـل شـکلگیری روسـتاها را مـی تـوان در
دو دسـتۀ کالبـدی و معنایـی طبقهبنـدی کـرد .البتـه قابـل ذکـر
اسـت ،پیدایـش یـک روسـتا ممکـن اسـت تلفیقـی از ایـن عوامل
باشـند .دسـتۀ عوامل کالبدی شـامل منابع حیاتی چـون رودخانه،
چشـمه ،خـاک حاصلخیـر ،منابـع معدنـی و غیره اسـت و دسـتۀ
معنایـی بـه مفاهیمـی چـون «امنیـت» و «پیوندهـای قومـی»
اشـاره دارد کـه پایههـای زندگـی اجتماعـی را بهوجـود مـیآورد.
بهطوركلـي در غالـب روسـتاهاي ايـران که شـکلی متمركـز دارند،
دلیـل پيدايـش ،منابـع آبـی بـوده اسـت .چنانکـه هرجـا كـه آبي
نمايـان شـده ،اطـراف آن اجتمـاع صـورت گرفتـه اسـت .البتـه
ضـرورت دفـاع و ايجـاد امنيـت خصوصـاً در برابـر تهاجـم راهزنان
کـه محصوالت کشـاورزان را غـارت میکردند -نيـز از عوامل مهمبـراي پيدايـش چنین روسـتاهایی بوده اسـت .از طرفـی پیوندهای
عمیـق خویشـاوندی کـه در جوامـع خانوادگـی وجـود دارد ،بـرای
انسـان -بـه عنـوان موجـودی اجتماعـی -همبسـتگیهای عمیـق
قومیتـی ایجـاد میکنـد کـه میتوانـد بـه عنـوان یکـی از عوامـل
بنیادیـن پیدایـش روسـتاها تلقی شـود.

••عوامل مؤثر در استقرار مکانی روستاها

عوامـل گوناگونـی در شـکلگیری و نحـوۀ اسـتقرار مکانی-فضایـی
سـکونتگاههای روسـتایی دخالـت دارنـد .عوامـل مختلـف طبیعـی
و فرهنگـی بـه صـورت مجموعـهای مرتبـط و در رابطـۀ متقابـل
بـا یکدیگـر ،هریـک سـهمی در ایجـاد اسـتقرار مکانـی بـر عهـده
میگیرنـد .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 میبخشـد.
بهطورکلـی میتـوان اسـتقرار مکانـی روسـتاها را براسـاس انتظـام
فضایـی بـه دو دسـته طبقهبنـدی کـرد« :روسـتاهاى متمرکـز» و
«روسـتاهاى پراکنده» .در شـکل نخسـت ،سـکونتگاههای روستایى
بـه يکديگـر چسـبيده و چشـماندازى متمرکـز و عمومـاً بـدون
فضـاى خالـى در محـدوده دارد .مزارع ،کـه محل توليد روسـتایيان
محسـوب مىشـود ،از خانههـا جـدا و بـا فاصلـه از محـل زندگـی
قـرار دارنـد .عوامـل مختلفـى در شـکلگيرى ايـن گونه از روسـتاها
دخالـت دارنـد کـه عمدهتريـن آنهـا عبـارت اسـت از :ضـرورت امـر
42
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دفـاع و امنيـت ،وجـود منبـع آب دائمـى مثل چاه ،چشـمه و قنات،
قوميـت و توپوگرافى .روسـتاهاى متمرکز در اکثر نقـاط ايران وجود
دارد .بـهعبـارت ديگـر ،گونـۀ غالـب روسـتاها در ايران ،روسـتاهاى
متمرکـز و يـا گردآمـده اسـت .اين شـکل اسـتقرار در مناطق غربي،
ل شـرقى ،شـرق و جنـوب ايـران بـه تعداد
مرکـزى ،شـمال و شـما 
زياد دیده میشـود .در مناطق خشـک و نيمهخشـک کشـور ،شـايد
يکـى از علـل عمـدۀ تشـکيل روسـتاهاى متمرکـز وجـود منابع آب
باشـد .بـه صورتـی کـه ایـن روسـتاها در کمتریـن فاصلـۀ ممکن از
منابـع آبـی موجـود بنـا میشـوند (زرفروشـان .)1354 ،از طـرف
ديگـر ،در گذشـته مسـألۀ دفـاع در مقابـل اشـرار و حتـى حيوانـات
وحشـى امـرى اجتنابناپذيـر بوده و ايجـاد امنيت ،عموماً بهوسـيلۀ
اتـکا بـه يکديگـر حاصل مىشـده و گاهى ايـن تمرکز بهحـدى زياد
مىشـد کـه دور تـا دور روسـتا ديـوار میکشـیدند و يـا بهعبـارت
ديگـر ،روسـتاهاى قلعـهاى بهوجود مىآمد کـه نمونههـاى آن را در
مناطـق مختلـف کشـور مىتـوان مشـاهده کـرد .در شـناخت گونۀ
دوم یـا روسـتاهاى پراکنده ،شـکل و وسـعت مـزارع دخالـت دارند،
زيـرا مزارع گسـترده ،سـطوح وسـيعى از اراضـى را دربـر مىگيرد و
بـهعلـت آنکـه عوامـل محدودکنندۀ مورد پیشـین در اين روسـتاها
وجـود نـدارد ،روسـتایيان ترجيـح مىدهنـد کـه خانههـاى خـود را
در ميـان کشـتزارهاى خـود بسـازند .بنابراین در این شـیوه ،خانهها
در حـدود مالکیتـی مـزارع سـاخته میشـوند 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 میشـود.
ايـن گونـه روسـتاها ،در مناطـق محـدودى از کشـور وجـود دارند و
نمونههـای آن را میتـوان در مناطـق شـمالى کشـور ،بهخصوص در
منطقـه گيلان و حواشـى آن مشـاهده کـرد .بنابراین بهطـور کلی،
نحـوة اسـتقرار مکانـی روسـتاها را میتوان نمـودی از شـیوة ارتباط
سـاکنین بـا بسـتر طبیعـی تفسـیر کرد کـه در هـر مکان با شـکل
طبیعـت پیرامـون خویش سـازگار شـدهاسـت.

••کارکردهای روستا

بـرای هـر روسـتا ،بسـته بـه مـورد میتـوان کارکردهـای متنوعی
را بیـان کـرد ،امـا بهطورکلـی میتـوان چهـار کارکـرد اصلـی کـه
میـان عمـوم روسـتاها مشـترک اسـت ،بیـان نمـود« :سـکونت»،
«معیشـت»« ،امنیـت»« ،اجتمـاع» .سـکونت ،یکـی از مفاهیـم
بنیادیـن در تمـدن بشـری اسـت .اهمیـت معنایـی خانـه در وجـه
اول ،در ایجـاد حـس تثبیـت و ثباتبخشـی در کـرۀ خاکی اسـت.
تلاش افـراد بـرای سـکونت بیش از هرچیز ناشـی از احسـاس نیاز
معنـوی بـه پیداکـردن نقطـهای برای اتـکا در روی خـاک و جهان
هسـتی و بـرای نجاتیافتـن از معلقبـودن و سرگشـتگی پنهـان
اسـت .حـس تعلـق به جـا و مـکان ،اگرچـه ظاهـری فـردی دارد،
امـا گروههـا و اقـوام نیـز تنهـا و تنهـا از راه تثبیـت و تعلقیافتـن
بـه جـا و مـکان مشـخص اسـت کـه میتواننـد هویـت و قـدرت
خـود را تثبیت کننـد (فاضلی .)35 ،1387 ،روسـتا پیش از هرچیز
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فضایی در محدودة هسـتی که سـکونتپذیر اسـت ،به روسـتاییان
ارائـه میدهـد .ایـن فضا واجـد ویژگیهایی اسـت که دسـتیابی به
نیازهـای حیاتـی -آب ،خـوراک و غیـره -وی را ممکـن میسـازد.
بنابرایـن روسـتا بـه عنـوان مـکان سـکونت بـه واسـطهای بـرای
تأمیـن مایحتـاج بنیادیـن بشـر بدل میشـود.
کارکـرد دوم «معیشـت» اسـت کـه در امتـداد کارکـرد سـکونت
قـرار میگیـرد .چنانکـه یکـی از اسـاسهای یکجانشـینی بشـر در
روسـتا ،شـکل معیشتی وی اسـت .معیشت روسـتاهای ایران عموماً
بـر پایـۀ کشـاورزی و دامداری اسـت که سـالها شـکل پایـداری از
زندگـی بـرای سـاکنین آن فراهـم میکرد .توسـعۀ روسـتايي پايدار
بـه فراينـد همهجانبـه و پايداري اشـاره میکند کـه در چارچوب آن
تواناييهـاي اجتماعـات روسـتايي در راسـتاي رفـع نيازهـاي مادي
و معنـوي و کنتـرل مؤثـر بـر نيروهـاي شـکلدهندۀ نظام سـکونت
محلـي (اکولوژيکـي ،اجتماعـي ،اقتصـادي و نهـادي) رشـد و تعالي
مييابـد (قاسـمی .)221 ،1388 ،پژوهشهـاي مختلف نشـان داده
کـه یکـی از رویکردهایـی کـه امـروزه در چارچـوب توسـعۀ پایدار
روسـتایی و پایـداري اقتصـاد سـکونتگاههاي روسـتایی مطـرح
اسـت ،رویکـرد «متنوعسـازي فعالیتهـای اقتصـادي» اسـت.
اعتقـاد کلـی بـر ایـن اسـت کـه «تنـوع» ،شـالوده و اسـاس ثبات
و پایـداري اسـت و هـر انـدازه سیسـتمی متنوعتـر شـود ،پایداري
و پویایـی آن در طـول زمـان و در مکانهـاي مختلـف ،نهتنهـا در
مقابـل تنشهـاي درونـی ،بلکـه درمقابـل تنشهـاي بیرونـی نیـز
حفـظ میشـود (کریـمزاده ،والیـی و منافـیآذر.)132 ،1395 ،
چنانکـه وجـود تنـوع و چندسـانی اقتصـادی موجـب میشـود در
هنـگام بحـران ،گزینههـای بیشـتری پیـش روی باشـد و از طرفی
سیسـتم -در اینجا روسـتا -را بـرای مواجهه با طیف گسـتردهتری
از شـرایط پیشبینـی نشـده آمـاده میکنـد (تصویـر .)2بااینحال،
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 میدهـد کـه آن محيـط بتوانـد بـه شایسـتگی بـر
محدودیتهایـش غلبـه کنـد .چنانکـه سـامه میگویـد« :امـروزه
شايسـتگى يـك روسـتا بـه عنـوان مقصد گردشـگرى ،نـه صرفاً به
مؤلفههـاى ارزشـمندى آن ،بلكـه بـه تمـام قابليتهايـى وابسـته
اسـت كـه آن را از سـاير نمونههـا ممتـاز میکنـد .بنابرايـن تمـام
گونههـاى روسـتايى علیرغـم احـراز آن ويژگیهـا ،فرصـت الزم
در امـر گردشـگرى را نمیيابنـد .ازايـنرو ،امـر گردشـگرى در
روسـتاها قابـل تعميـم بـه تمامـى نمونههـاى واجـد ارزش نبـوده،
بلكـه متوجـه بـروز چنيـن شايسـتگیهايى يـا بسـته بـه رويكـرد،
متناسـب بـا امـر گردشـگرى اسـت» (سـامه.)76 ،1388 ،
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،

تصویر  .2یکی از مثالهای اقتصاد تکبعدی یا متنوع ،روستای کیوپ در
استان خوزستان است .زمینهای کشاورزی و باغات میوه که در کنار رودخانه
واقع شدهاند ،اقتصاد اصلی روستاییان را تشکیل میدهند .عدم جایگزینهای
اقتصادی و زیرساختهای غیرکشاورزی موجب شده است که این روستا در
بحرانهای محیطی اقلیمی و اجتماعی ،سازگاری کمی داشته باشد و هنگامی
که کشاورزی به دالیل آبوهوایی ممکن نباشد ،اجتماع روستایی دچار تنش
میشود .همچنین عدم توسعۀ اقتصادی موجب شده که مردمان روستا برای
تأمین زیرساختهای بهداشتی و آموزشی ابتدایی الزم ،دچار مشکل شوند و
کودکان و جوانان روستا برای تحصیل یا کار از روستا مهاجرت موقت داشته
باشند .منظر این روستا تحت تأثیر جغرافیا و معیشت و فرهنگ این روستا ،با
خروج جوانان و نیروی کار فعال فاقد جنبوجوش و سرزندگی است ،روستای
کیوپ ،خوزستان .عکس :مرتضی همتی.1390 ،

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 میکند کـه ایجـاد تمهیدات
امنیتـی را ممکـن میسـازد .ایجاد روسـتاهایی با فرم قلعـه ،مانند
مورچهخـورت و یـا سـاخت شـهرهای زیرزمینـی چون نوشـاباد ،از
نمونههـای ایـن کارکـرد اسـت .کارکـرد دیگـر «اجتمـاع» اسـت.
علاوه بـر مباحـث مطرحشـده ،روسـتا مکانـی اسـت کـه بـه وجه
اجتماعـی سـاکنان امـکان بـروز میدهـد و رشـد و تعالـی معنوی
ابعـاد اجتماعـی وی را فراهـم میکنـد.

••ادراک فرهنگ عامه از روستا

بسـیاری از آداب و رسـوم زندگـی مـردم ،ریشـۀ مذهبـی ،تاریخـی و
اسـطورهای دارد و عمـوم آنـان در پـی تقویـت اخلاق و منشهـای
متعالـی انسـانی اسـت .ادبیـات عامیانـه ،دنیـای رنگارنگی اسـت که
بخشهـای مختلـف زندگـی مـردم را بازخوانـی میکنـد و آنچـه در
ضمیـر ناخـودآگاه قومهـا و جمعیتهـای مختلـف اسـت ،نمایـان
میسـازد .ادبیـات عامیانـه انعـکاس باورها ،دردهـا ،شـادیها ،بایدها
و نبایدهایـی اسـت کـه در گـذر زمـان در قالـب قصههـا ،افسـانهها،
شـعرها و مثلهـا نمود یافته اسـت .حضـور در جمع مـردم و مطالعۀ
نـوع زندگـی و عقایـد اجتماعی آنـان ،فرصت بازخوانی شـیوۀ زندگی
و فعالیـت بـرای تقویـت زیرسـاختهای مطلـوب و مفیـد را فراهـم
میکنـد (جعفـری ،عباسـی و خیراندیـش .)1396 ،در بافـت سـنتی
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تبیین الگوی شناختی گردشگری روستایی با رویکرد منظر | مرتضی همتی
روسـتا ،منظـر کشـاورزی متشـکل از زمینهای کشـاورزی بـوده که
علاوه بـر شـکلدهی به حیات و معیشـت روسـتا ،بهعنـوان مؤلفهای
مؤثـر بـر نحـوۀ خوانش منظر روسـتا مطـرح بـوده و نقش بهسـزایی
در ادراک مخاطبـان از زیرسـاختهای اقتصـادی روسـتا و سـطح
معیشـت آنان دارد .همچنین مناظر کشـاورزی ،مهمترین وجه تمایز
منظر ورودی روسـتاها ،با منظر ورودی شـهرها محسـوب میشـوند.
گردشـگري روسـتایی نیـز داراي ابعـاد مختلـف طبیعی-اکولوژیـک،
اجتماعی-فرهنگـی ،اقتصـادي ،کالبدي-فضایـی ،و نهادي-مدیریتی
اسـت (پورروحانـی ،پورجعفـر و یدقـار .)116 ،1395 ،رویکـرد منظر
در قـرن اخیـر تحـت عنـوان رویکـردی کلنگـر ،بـرای ترمیـم رابطة
مخدوششـدة انسـان و طبیعـت شـکل گرفـت .بـا توجـه بـه مفهوم
منظر ،به عنوان پدیدهای که حاصل ادراک انسـان از محیط و تفسـیر
توأمـان ذهـن اسـت (ماهـان و منصـوری ،)21 ،1396 ،میتـوان بـه
روسـتا نیـز بهمثابـۀ نوع خاصـی از منظر توجه کرد که مشـخصههای
مختلـف آن از جملـه ویژگیهـای طبیعـی و شـاخصههای معنایـی،
در جهـت فراهـمآوری امکان سـکونت انسـان و در ارتبـاط با یکدیگر
عمـل میکننـد .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 ویژگیهـای بصـری و معنایی مشـترکی
هسـتند .میتـوان ایـن مناظـر را از دو جهـت بررسـی کرد .بُعـد اول،
بررسـی ادراک مخاطـب از ویژگیهـای بصـری روسـتا و بُعـد دوم که
بـر خصوصیـات هویتـی منحصر به هـر روسـتا متناظر اسـت .بر این
اسـاس ،ایـن دو بُعـد را میتـوان اینگونـه تشـریح کرد:
الـف .بعـد اول ادراکی اسـت کـه در خالل آن تصویر و شـاکلۀ کلی
روسـتا نمایان میشـود .این سـیمای کلی متشـکل از بسـتر زمین،
آسـمان و افـق ،میتوانـد سـیلوئت (خـط آسـمان) و منظـر اولیـۀ
روسـتا بهشـمار آیـد .در ادامـه سـیما و سـاختار روشـنتر منظـر
مراتب رسـیدن
روسـتا مشـاهده میشـود .سـپس در طـی سلسـله
ِ
بـه روسـتا ،مراتع ،مـزارع و باغهـا ،بافت کلی و جلوههـای ظاهری،
سـاختمانها و ترکیـب مصالـح عمـده شـناخت شـده و برخـی
اجـزای منظـر درک میشـوند (تقوایـی .)26 ،1392 ،ایـن نمایش
منظـر روسـتا ،اولیـن تصویـری اسـت که بـرای معرفی و شـناخت
کلـی بـه مخاطـب ارائـه میشـود .تصویر کلـی نشـاندهندۀ «ابعاد
ملمـوس» روستاسـت کـه در پیونـد بـا عوامـل متعـددی ماننـد
معیشـت ،زیسـت و راه ارتباطی میان این دو ،شـکل پذیرفتهاسـت
(ناصـری.)1397 ،
ب .بُعـد دوم منظـر روسـتایی را مؤلفههایـی شـکل میدهنـد
کـه نشـأتگرفته از بـوم و هویـت منحصربهفـرد هـر روستاسـت
و «ابعـاد ناملمـوس» روسـتا نامیـده میشـوند .ایـن مؤلفههـای
غیرفیزیکـی تحـت تأثیـر عواملـی چـون اقلیـم ،مشـخصههای
بومـی و ویژگیهـای محلـی ،در هـر پهنـه از محیط متفـاوت بوده
و تفـاوت و تنـوع میـان آنهـا ،معـرف هویـت کلـی روستاهاسـت.
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ایـن مشـخصههای هویتـی منظـر ،در مصادیقـی چـون مراسـم و
آئینهـای مذهبـی ،اسـطورهها ،باورهـا و دیگـر نمودهـای هویتـی
و فرهنگـی بـروز مییابـد کـه اگرچـه دارای فیزیـک نیسـتند ،ولی
نقـش بیبدیلـی در هویـت سـاکنین ایفـا میکننـد .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 مییابـد.
بنابرایـن هنگامـی کـه از حفـظ و توسـعة منظـر روسـتا سـخن به
میـان میآیـد ،مقصـود نگهـداری و گسـترش کالبـد روسـتا صرفاً
بـه صـورت تاریخی آن نیسـت ،بلکه همراه آن بایـد زندگی جمعی
روسـتاییان بـا تمـام نمودهـای فرهنگـیاش حفظ و اشـاعه گردد.
بـه عبارتـی منظـر روسـتا قابـل تفکیـک از زیسـت سـاکنین آن
نیسـت (تصاویـر  3و .)4

تصویر  .3در اورمان تخت مراسم خاص و آداب ویژهای براي شخصیتی تاریخی-
اسطورهای به نام «پير شاليار» برگزار ميشود كه مردم به آن «عروسي پير
شاليار» ميگويند که نشان از باورهای آیینی عمیق در فرهنگ عامۀ این بوم
دارد ،روستای اورامان ،کردستان .مأخذwww. ilna.news :

تصویر  .4یکی دیگر از مراسم شاخص در روستاهای اورامان ،مراسم نوروز در
روستای کردنشین پالنگان است که منظرهای از آیینی باستانی پدید میآورد که
نشان از تداوم باور کهن ساکنین این روستا به زمان دارد .در این مراسم ،ساکنین
به صورت نمادین نور خورشید را به خانههای خود میآورند تا از روشنی و گرمی
سرشار شوند ،روستای پالنگان ،کردستان .مأخذwww.irna.ir :
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نتیجهگیری

منظـر روسـتا ادغامـی یکپارچـه از عینیـات کالبـدی و ظاهـری
روسـتا در کنـار مفاهیـم معنایـی اجتمـاع سـاکن در آن اسـت.
بایـد توجه داشـت بیتوجهـی به هرکـدام از این دو وجـه ،موجب
مخدوششـدن منظـر خواهـد شـد .همچنیـن در ایـن بخـش
موضوعـی بـه عنـوان بحـث جزئـی تحـت عنـوان متنوعسـازی
اقتصـاد روسـتا مطـرح شـد کـه بـه الـزام و اهمیـت وجـود
جایگزینهـای اقتصـادی و غیر کشـاورزی -مانند گردشـگری -در
توسـعة پایـدار روسـتاها میپرداخـت .همچنیـن بـه نظر میرسـد
شـناخت و بررسـی چهار مؤلفة شـناختی «پیدایش»« ،اسـتقرار»،
«کارکـرد» و «ادراک سـاکنین» ،بتوانـد در کشـف سرگذشـت
منظـر روسـتایی و خوانـش نمادهـای آن الگویـی بـه دسـت دهد
کـه فراینـد شـناختی دقیقتـری از منظـر روسـتا به دسـت آید و
بسـتری بـرای گردشـگری روسـتایی فراهـم آورد (جـدول.)1

زندگـی روسـتایی بـا تأکید بـر ارتباط پایـدار بین زندگی انسـانی
و طبیعـت شـکل گرفتـه اسـت .سـکونت و معیشـت بـا مؤلفههای
طبیعـی همخوانـی باالیـی دارد و عناصـر فرهنگـی متمایـزی در
اینگونههـای فضایـی مشـاهده میشـود .اگرچـه نمیتـوان
بـرای قدمـت گردشـگري روسـتايي عـدد دقیقـی بیان کـرد ،ولی
میتـوان بـا اطمینـان از قـرن اخیـر بـرای بدلشـدن آن بـه یـک
جریـان مـداوم نـام بـرد .بنابراین گردشـگری روسـتایی به صورت
یـک مبحـث سـازمانیافته بـرای «توسـعۀ» روسـتایی ،موضـوع
جديدي اسـت كـه ابعاد متنوع و گوناگون آن باید شـناخته شـود.
رویکـرد منظـر بـه عنـوان رویکـردی کلنگـر کـه در تلاش برای
بازسـازی رابطـة مخدوششـدة انسـان و طبیعـت اسـت ،میتواند
در گردشـگری روسـتایی مـورد توجـه قـرار گیـرد .بر این اسـاس،
جدول .1مؤلفههای شناختی گردشگری روستایی با رویکرد منظر ،مأخذ :نگارنده.

مؤلفههای شناختی گردشگری روستایی

پیدایش

استقرار

کارکرد

ادراک ساکنین

فهرست منابع

سکونت

رواج كشاورزي ،ضرورت نگهداری از مزارع و يكجانشيني انسان

منابع حیاتی

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

امنیت

ضرورت دفاع در برابر متخاصمان ،غارتگران و راهزنان

پیوندهای قومی

میل انسان به اجتماع و تشکیل پیوندهای عمیق خویشاوندی

روستاهای متمرکز

دسترسی محدود به منابع آبی ،مزارع جدا از خانهها و با فاصله از محل زندگی ،خانهها نزدیک به
هم ،چشماندازی متراکم

روستاهای پراکنده

دسترسی بیشتر به منابع آبی ،خانهها در حدود مالکیتی مزارع ،نزدیکی سکونت و معیشت،
چشماندازی پراکنده

سکونت

حس تثبیت و ثباتبخشی در کرۀ خاکی ،تأمین مایحتاج مادی

معیشت

در امتداد سکونت ،رفع بخشی دیگر از نيازهاي مادي و معنوی ساکنین

اجتماع

پاسخگویی به ابعاد اجتماعی انسان در رشد و تکامل معنوی وی

ابعاد ملموس

ابعاد بصری و کالبدی هویتی روستا مانند دانهها ،راه ،مزارع و...

ابعاد ناملموس

ابعاد غیرفیزیکی هویتی روستا مانند آیینها ،اسطورهها ،باورها و...
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